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2.8.4 Hajónapló, 2014.08.01, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,132-ik nap (2014-08-03 14:36)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

2.8.5 Hajónapló, 2014.08.02, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,133-ik nap (2014-08-04 07:00)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

2.8.6 HIRDETÉS (2014-08-04 07:03) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

2.8.7 Hajónapló, 2014.08.03, úton Bali felé, 134-ik nap (2014-08-04 19:25) - tothka . . . . . 282

2.8.8 Hajónapló, 2014.08.04, úton Bali felé, 135-ik nap (2014-08-05 20:21) - tothka . . . . . 282

2.8.9 Hajónapló, 2014.08.05, úton Bali felé, 136-ik nap (2014-08-06 06:02) - tothka . . . . . 283

2.8.10 Hajónapló, 2014.08.06, úton Bali felé, 137-ik nap (2014-08-06 19:41) - tothka . . . . . 285

2.8.11 Hajónapló, 2014.08.07, úton Bali felé, 138-ik nap (2014-08-08 11:49) - tothka . . . . . 286

2.8.12 Hajónapló, 2014.08.08, úton Bali felé, 139-ik nap (2014-08-08 18:44) - tothka . . . . . 288

2.8.13 Hajónapló, 2014.08.09, úton Bali felé, 140-ik nap (2014-08-10 15:06) - tothka . . . . . 289

2.8.14 Hajónapló, 2014.08.10, úton Bali felé, 141-ik nap (2014-08-11 07:59) - tothka . . . . . 292

2.8.15 Hajónapló, 2014.08.11, úton Bali felé, 142-ik nap (2014-08-11 20:15) - tothka . . . . . 293

2.8.16 Hajónapló, 2014.08.12, úton Bali felé, 143-ik nap (2014-08-12 17:37) - tothka . . . . . 295

2.8.17 Hajónapló, 2014.08.13, úton Bali felé, 144-ik nap (2014-08-13 20:36) - tothka . . . . . 296

2.8.18 Hajónapló, 2014.08.14, úton Bali felé, 145-ik nap (2014-08-16 07:57) - tothka . . . . . 296

2.8.19 Hajónapló, 2014.08.15, Indonézia-Bali, 146-ik nap (2014-08-16 16:16) - tothka . . . . 297

2.8.20 Hajónapló, 2014.08.16, Indonézia-Bali, 147-ik nap (2014-08-17 07:23) - tothka . . . . 297

2.8.21 Hajónapló, 2014.08.17, Indonézia-Bali, 148-ik nap (2014-08-20 17:06) - tothka . . . . 298

2.8.22 Hajónapló, 2014.08.18, Indonézia-Bali, 149-ik nap (2014-08-20 17:10) - tothka . . . . 300

2.8.23 Hajónapló, 2014.08.19, Indonézia-Bali, 150-ik nap (2014-08-24 16:16) - tothka . . . . 301

2.8.24 Hajónapló, 2014.08.20, Indonézia-Bali, 151-ik nap (2014-08-25 07:35) - tothka . . . . 302

2.8.25 Hajónapló, 2014.08.21, Indonézia-Bali, 152-ik nap (2014-08-27 06:59) - tothka . . . . 319
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2.8.26 Hajónapló, 2014.08.22, Indonézia-Bali, 153-ik nap (2014-08-28 16:30) - tothka . . . . 330

2.8.27 Hajónapló, 2014.08.23, Indonézia-Bali, 154-ik nap (2014-08-28 16:32) - tothka . . . . 332

2.8.28 Hajónapló, 2014.08.24, Indonézia-Bali, 155-ik nap (2014-08-28 16:34) - tothka . . . . 334

2.8.29 Hajónapló, 2014.08.25, Indonézia-Bali, 156-ik nap (2014-08-28 16:35) - tothka . . . . 338

2.8.30 Hajónapló, 2014.08.26, Indonézia-Bali, 157-ik nap (2014-08-30 15:14) - tothka . . . . 341

2.8.31 Hajónapló, 2014.08.27, Indonézia-Bali, 158-ik nap (2014-08-30 15:40) - tothka . . . . 343

2.8.32 Hajónapló, 2014.08.28, Indonézia-Bali, 159-ik nap (2014-08-31 10:08) - tothka . . . . 364

2.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

2.9.1 Hajónapló, 2014.08.29, Indonézia-Bali, 160-ik nap (2014-09-03 06:49) - tothka . . . . 365

2.9.2 Hajónapló, 2014.08.30, Indonézia-Bali, 161-ik nap (2014-09-03 06:54) - tothka . . . . 366

2.9.3 Hajónapló, 2014.08.31, Indonézia-Bali, 162-ik nap (2014-09-03 07:02) - tothka . . . . 368

2.9.4 Hajónapló, 2014.09.01, Úton Cocos Islands felé, 163-ik nap (2014-09-03 07:14) - tothka 369

2.9.5 Hajónapló, 2014.09.02, Úton Cocos Islands felé, 164-ik nap (2014-09-03 17:07) - tothka 372

2.9.6 Hajónapló, 2014.09.03, Úton Cocos Islands felé, 165-ik nap (2014-09-06 20:35) - tothka 373

2.9.7 Hajónapló, 2014.09.04, Úton Cocos Islands felé, 166-ik nap (2014-09-07 15:58) - tothka 374

2.9.8 Hajónapló, 2014.09.05, Úton Cocos Islands felé, 167-ik nap (2014-09-11 16:13) - tothka 374

2.9.9 Hajónapló, 2014.09.06, Úton Cocos Islands felé, 168-ik nap (2014-09-13 08:01) - tothka 375

2.9.10 Hajónapló, 2014.09.07, Úton Cocos Islands felé, 169-ik nap (2014-09-13 08:10) - tothka 375

2.9.11 Hajónapló, 2014.09.08, Úton Cocos Islands felé, 170-ik nap (2014-09-14 12:55) - tothka 376

2.9.12 Hajónapló, 2014.09.09, Úton Cocos Islands felé, 171-ik nap (2014-09-14 12:59) - tothka 377

2.9.13 Hajónapló, 2014.09.10, Cocos (Keeling) Islands, 172-ik nap (2014-09-14 13:03) - tothka 378

2.9.14 Hajónapló, 2014.09.11, Cocos (Keeling) Islands, 173-ik nap (2014-09-15 13:08) - tothka 381

2.9.15 Hajónapló, 2014.09.12, Cocos (Keeling) Islands, 174-ik nap (2014-09-15 13:11) - tothka 385

2.9.16 Hajónapló, 2014.09.13, Cocos (Keeling) Islands, 175-ik nap (2014-09-15 16:45) - tothka 389

2.9.17 Hajónapló, 2014.09.14, Cocos (Keeling) Islands, 176-ik nap (2014-09-15 16:47) - tothka 390

2.9.18 Hajónapló, 2014.09.15, Cocos (Keeling) Islands, 177-ik nap (2014-09-17 16:56) - tothka 391

2.9.19 Hajónapló, 2014.09.16, Cocos (Keeling) Islands, 178-ik nap (2014-09-17 17:00) - tothka 392

2.9.20 Hajónapló, 2014.09.17, Cocos (Keeling) Islands, 179-ik nap (2014-09-17 17:03) - tothka 393

2.9.21 Hajónapló, 2014.09.18, Cocos (Keeling) Islands, 180-ik nap (2014-09-19 14:12) - tothka 394

2.9.22 Hajónapló, 2014.09.19, Cocos (Keeling) Islands, 181-ik nap (2014-09-20 14:10) - tothka 395

2.9.23 Hajónapló, 2014.09.20, Cocos (Keeling) Islands, 182-ik nap (2014-09-21 07:53) - tothka 396

2.9.24 Hajónapló, 2014.09.21, Cocos (Keeling) Islands, 183-ik nap (2014-09-23 19:09) - tothka 398

2.9.25 Hajónapló, 2014.09.22, Cocos (Keeling) Islands, 184-ik nap (2014-09-23 19:16) - tothka 400

2.9.26 Hajónapló, 2014.09.23, Cocos (Keeling) Islands, 185-ik nap (2014-09-23 19:22) - tothka 403

2.9.27 Hajónapló, 2014.09.24, Cocos (Keeling) Islands, 186-ik nap (2014-09-28 12:25) - tothka 404

2.9.28 Hajónapló, 2014.09.25, Cocos (Keeling) Islands, 187-ik nap (2014-09-29 17:02) - tothka 406

2.9.29 Hajónapló, 2014.09.26, úton Rodriguez felé, 188-ik nap (2014-09-29 17:08) - tothka . . 408

2.9.30 Hajónapló, 2014.09.27, úton Rodriguez felé, 189-ik nap (2014-09-30 13:57) - tothka . . 410
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2.9.31 Hajónapló, 2014.09.28, úton Rodriguez felé, 190-ik nap (2014-09-30 14:01) - tothka . . 411

2.9.32 Hajónapló, 2014.09.29, úton Rodriguez felé, 191-ik nap (2014-09-30 14:02) - tothka . . 411

2.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

2.10.1 Hajónapló, 2014.09.30, úton Rodriguez felé, 192-ik nap (2014-10-01 16:12) - tothka . . 412

2.10.2 Hajónapló, 2014.10.01, úton Rodriguez felé, 193-ik nap (2014-10-02 16:06) - tothka . . 413

2.10.3 Hajónapló, 2014.10.02, úton Rodriguez felé, 194-ik nap (2014-10-03 17:28) - tothka . . 416

2.10.4 Hajónapló, 2014.10.03, úton Rodriguez felé, 195-ik nap (2014-10-04 16:08) - tothka . . 417

2.10.5 Hajónapló, 2014.10.04, úton Rodriguez felé, 196-ik nap (2014-10-05 15:44) - tothka . . 418

2.10.6 Hajónapló, 2014.10.05, úton Rodriguez felé, 197-ik nap (2014-10-06 13:38) - tothka . . 420

2.10.7 Hajónapló, 2014.10.06, úton Rodriguez felé, 198-ik nap (2014-10-08 06:45) - tothka . . 422

2.10.8 Hajónapló, 2014.10.07, úton Rodriguez felé, 199-ik nap (2014-10-08 16:47) - tothka . . 424

2.10.9 Hajónapló, 2014.10.08, úton Rodriguez felé, 200-ik nap (2014-10-09 17:23) - tothka . . 424

2.10.10 Hajónapló, 2014.10.09, úton Rodriguez felé, 201-ik nap (2014-10-11 12:20) - tothka . . 425

2.10.11 Hajónapló, 2014.10.10, Rodriguez, 202-ik nap (2014-10-12 06:45) - tothka . . . . . . . 426

2.10.12 Hajónapló, 2014.10.11, Rodriguez, 203-ik nap (2014-10-13 06:39) - tothka . . . . . . . 429

2.10.13 Hajónapló, 2014.10.12, Rodriguez, 204-ik nap (2014-10-14 05:55) - tothka . . . . . . . 432

2.10.14 Hajónapló, 2014.10.13, Rodriguez, 205-ik nap (2014-10-14 17:49) - tothka . . . . . . . 433

2.10.15 Hajónapló, 2014.10.14, Rodriguez, 206-ik nap (2014-10-17 16:36) - tothka . . . . . . . 437

2.10.16 Hajónapló, 2014.10.15, Rodriguez, 207-ik nap (2014-10-18 17:04) - tothka . . . . . . . 448

2.10.17 Hajónapló, 2014.10.16, Rodriguez, 208-ik nap (2014-10-18 17:07) - tothka . . . . . . . 450

2.10.18 Hajónapló, 2014.10.17, Rodriguez, 209-ik nap (2014-10-18 17:11) - tothka . . . . . . . 453

2.10.19 Hajónapló, 2014.10.18, Rodriguez, 210-ik nap (2014-10-20 07:36) - tothka . . . . . . . 457

2.10.20 Hajónapló, 2014.10.19, Rodriguez, 211-ik nap (2014-10-22 20:51) - tothka . . . . . . . 459

2.10.21 Hajónapló, 2014.10.20, Rodriguez, 212-ik nap (2014-10-22 20:57) - tothka . . . . . . . 460

2.10.22 Hajónapló, 2014.10.21, Úton Mauri us felé, 213-ik nap (2014-10-28 06:37) - tothka . . 464

2.10.23 Hajónapló, 2014.10.22, Úton Mauri us felé, 214-ik nap (2014-10-28 06:40) - tothka . . 466

2.10.24 Hajónapló, 2014.10.23, Mauri us, 215-ik nap (2014-10-28 06:43) - tothka . . . . . . . 467

2.10.25 Hajónapló, 2014.10.24, Mauri us, 216-ik nap (2014-10-28 06:46) - tothka . . . . . . . 468

2.10.26 Hajónapló, 2014.10.25, Mauri us, 217-ik nap (2014-10-28 19:57) - tothka . . . . . . . 471

2.10.27 Hajónapló, 2014.10.26, Mauri us, 218-ik nap (2014-10-29 06:02) - tothka . . . . . . . 473

2.10.28 Hajónapló, 2014.10.27, Mauri us, 219-ik nap (2014-10-29 06:05) - tothka . . . . . . . 476

2.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

2.11.1 Hajónapló, 2014.10.28, Mauri us, 220-ik nap (2014-11-07 18:21) - tothka . . . . . . . 477

2.11.2 Hajónapló, 2014.10.29, Mauri us, 221-ik nap (2014-11-08 18:36) - tothka . . . . . . . 483

2.11.3 Hajónapló, 2014.10.30, Mauri us, 222-ik nap (2014-11-08 18:38) - tothka . . . . . . . 490

2.11.4 Hajónapló, 2014.10.31, Mauri us, 223-ik nap (2014-11-08 18:41) - tothka . . . . . . . 490

2.11.5 Hajónapló, 2014.11.01, Mauri us, 224-ik nap (2014-11-08 19:10) - tothka . . . . . . . 490

2.11.6 Hajónapló, 2014.11.02, Mauri us, 225-ik nap (2014-11-08 19:14) - tothka . . . . . . . 491
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2.11.7 Hajónapló, 2014.11.03, Mauri us, 226-ik nap (2014-11-08 19:18) - tothka . . . . . . . 492

2.11.8 Hajónapló, 2014.11.04, Reunion, 227-ik nap (2014-11-09 06:08) - tothka . . . . . . . . 497

2.11.9 Hajónapló, 2014.11.05, Reunion, 228-ik nap (2014-11-09 06:12) - tothka . . . . . . . . 504

2.11.10 Hajónapló, 2014.11.06, Reunion, 229-ik nap (2014-11-09 06:22) - tothka . . . . . . . . 513

2.11.11 Hajónapló, 2014.11.07, Reunion, 230-ik nap (2014-11-09 06:36) - tothka . . . . . . . . 519

2.11.12 Hajónapló, 2014.11.08, úton Dél-Afrika felé első nap, 231-ik nap (2014-11-09 06:43)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

2.11.13 Hajónapló, 2014.11.09, úton Dél-Afrika felé 2-ik nap, 232-ik nap (2014-11-10 17:29)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

2.11.14 Hajónapló, 2014.11.10, úton Dél-Afrika felé 3-ik nap, 233-ik nap (2014-11-11 17:19)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

2.11.15 Hajónapló, 2014.11.11, úton Dél-Afrika felé 4-ik nap, 234-ik nap (2014-11-12 19:48)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

2.11.16 Hajónapló, 2014.11.12, úton Dél-Afrika felé 5-ik nap, 235-ik nap (2014-11-13 17:09)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

2.11.17 Hajónapló, 2014.11.13, úton Dél-Afrika felé 6-ik nap, 236-ik nap (2014-11-14 18:14)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

2.11.18 Hajónapló, 2014.11.14, úton Dél-Afrika felé 7-ik nap, 237-ik nap (2014-11-15 20:04)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

2.11.19 Hajónapló, 2014.11.15, úton Dél-Afrika felé 8-ik nap, 238-ik nap (2014-11-16 14:40)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

2.11.20 Hajónapló, 2014.11.16, úton Dél-Afrika felé 9-ik nap, 239-ik nap (2014-11-17 17:04)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

2.11.21 Hajónapló, 2014.11.17, úton Dél-Afrika felé 10-ik nap, 240-ik nap (2014-11-18 20:06)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

2.11.22 Hajónapló, 2014.11.18, úton Dél-Afrika felé 11-ik nap, 241-ik nap (2014-11-19 18:31)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

2.11.23 Hajónapló, 2014.11.19, úton Dél-Afrika felé 12-ik nap, 242-ik nap (2014-11-22 07:25)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

2.11.24 Hajónapló, 2014.11.20, úton Dél-Afrika felé 13-ik nap, 243-ik nap (2014-11-25 20:12)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

2.11.25 Hajónapló, 2014.11.21-27, Durban, 243-250-ik nap (2014-11-29 15:36) - tothka . . . . 536

2.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

2.12.1 2014.12.19, Budapest (2014-12-19 17:42) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

2.12.2 ELŐADÁS (2014-12-19 17:53) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

3 2015 551

3.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

3.1.1 ELŐADÁS időpont! (2015-01-12 12:14) - ntoth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

3.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

3.2.1 Hajónapló, 2015.02.03, Durban, 3-ik nap (2015-02-03 18:08) - tamastoth . . . . . . . . 551

3.2.2 Hajónapló, 2015.02.04-06, Durban, 4-6-ik nap (2015-02-06 18:28) - tamastoth . . . . . 559
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3.2.3 Hajónapló, 2015.02.07-08, Durban, 7-8-ik nap (2015-02-08 19:09) - tamastoth . . . . . 571

3.2.4 Hajónapló, 2015.02.09-10-11, Durban, 9-10-11-ik nap (2015-02-11 18:40) - tamastoth . 587

3.2.5 Hajónapló, 2015.02.12, Durban, 12-ik nap (2015-02-12 19:28) - tamastoth . . . . . . . . 597

3.2.6 Hajónapló, 2015.02.13, St. Lucia, 13-ik nap (2015-02-18 20:32) - tamastoth . . . . . . . 603

3.2.7 Hajónapló, 2015.02.14, St. Lucia, 14-ik nap (2015-02-18 20:52) - tamastoth . . . . . . . 614

3.2.8 Hajónapló, 2015.02.15, Hluluwe nemze park, 15-ik nap (2015-02-19 07:10) - tamastoth 626

3.2.9 Hajónapló, 2015.02.16, Imfolozi nemze park, 16-ik nap (2015-02-19 15:38) - tamastoth 642

3.2.10 Hajónapló, 2015.02.17, Imfolozi nemze park, 17-ik nap (2015-02-19 16:00) - tamastoth 654

3.2.11 Hajónapló, 2015.02.18, Durban, 18-ik nap (2015-02-19 16:05) - tamastoth . . . . . . . . 661

3.2.12 Hajónapló, 2015.02.19, Durban, 19-ik nap (2015-02-19 17:34) - tamastoth . . . . . . . . 662

3.2.13 Hajónapló, 2015.02.20, Durban, 20-ik nap (2015-02-20 17:17) - tamastoth . . . . . . . . 673

3.2.14 Hajónapló, 2015.02.21-22, Durban, 21-22-ik nap (2015-02-22 10:55) - tamastoth . . . . 680

3.2.15 Hajónapló, 2015.02.23, Durban, 23-ik nap (2015-02-26 18:04) - tothka . . . . . . . . . 683

3.2.16 Hajónapló, 2015.02.24, Durban, 24-ik nap (2015-02-26 21:39) - tothka . . . . . . . . . 689

3.2.17 Hajónapló, 2015.02.25, úton East London felé, 25-ik nap (2015-02-26 21:54) - tothka . 694

3.2.18 Hajónapló, 2015.02.26, East London, 26-ik nap (2015-02-26 22:10) - tothka . . . . . . 697

3.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

3.3.1 Hajónapló, 2015.02.27, East London, 27-ik nap (2015-03-01 18:30) - tothka . . . . . . 701

3.3.2 Hajónapló, 2015.02.28, úton Mossel bay felé, 28-ik nap (2015-03-01 18:41) - tothka . . 704

3.3.3 Hajónapló, 2015.03.01, Mossel bay, 29-ik nap (2015-03-01 18:45) - tothka . . . . . . . 707

3.3.4 Hajónapló, 2015.03.02, Mossel bay, 30-ik nap (2015-03-03 20:07) - tothka . . . . . . . 713

3.3.5 Hajónapló, 2015.03.03, Mossel bay, 31-ik nap (2015-03-03 20:11) - tothka . . . . . . . 719

3.3.6 Hajónapló, 2015.03.04, Mossel bay, 32-ik nap (2015-03-05 19:33) - tothka . . . . . . . 722

3.3.7 Hajónapló, 2015.03.05, Mossel bay, 33-ik nap (2015-03-05 19:43) - tothka . . . . . . . 728

3.3.8 Hajónapló, 2015.03.06, úton Cape Town felé, 34-ik nap (2015-03-08 05:49) - tothka . . 730

3.3.9 Hajónapló, 2015.03.07, Cape Town, 35-ik nap (2015-03-08 05:51) - tothka . . . . . . . 733

3.3.10 Hajónapló, 2015.03.08, Cape Town, 36-ik nap (2015-03-10 05:30) - tothka . . . . . . . 737

3.3.11 Hajónapló, 2015.03.09, Cape Town, 37-ik nap (2015-03-10 20:59) - tothka . . . . . . . 739

3.3.12 Hajónapló, 2015.03.10, Cape Town, 38-ik nap (2015-03-14 06:57) - tothka . . . . . . . 741

3.3.13 Hajónapló, 2015.03.11, Cape Town, 39-ik nap (2015-03-14 18:01) - tothka . . . . . . . 743

3.3.14 Hajónapló, 2015.03.12, Cape Town, 40-ik nap (2015-03-15 18:23) - tothka . . . . . . . 744

3.3.15 Hajónapló, 2015.03.13, Cape Town, 41-ik nap (2015-03-15 18:36) - tothka . . . . . . . 747

3.3.16 Hajónapló, 2015.03.14, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:44) - tothka . . . . . . . 749

3.3.17 Hajónapló, 2015.03.15, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:57) - tothka . . . . . . . 752

3.3.18 Hajónapló, 2015.03.16, Úton Saint Helena felé - első nap, 43-ik nap (2015-03-17 19:54)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

3.3.19 Hajónapló, 2015.03.17, Úton Saint Helena felé – második nap, 44-ik nap (2015-03-17 20:02)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
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3.3.20 Hajónapló, 2015.03.18, Úton Saint Helena felé – harmadik nap, 45-ik nap
(2015-03-19 19:09) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

3.3.21 Hajónapló, 2015.03.19, Úton Saint Helena felé – negyedik nap, 46-ik nap
(2015-03-19 19:13) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757

3.3.22 Hajónapló, 2015.03.20, Úton Saint Helena felé – ötödik nap, 47-ik nap (2015-03-23 17:34)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

3.3.23 Hajónapló, 2015.03.21, Úton Saint Helena felé – hatodik nap, 48-ik nap (2015-03-23 17:55)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

3.3.24 Hajónapló, 2015.03.22, Úton Saint Helena felé – hetedik nap, 49-ik nap (2015-03-23 17:57)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

3.3.25 Hajónapló, 2015.03.23, Úton Saint Helena felé – nyolcadik nap, 50-ik nap
(2015-03-23 18:03) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

3.3.26 Hajónapló, 2015.03.24, Úton Saint Helena felé – kilencedik nap, 51-ik nap
(2015-03-25 20:37) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

3.3.27 Hajónapló, 2015.03.25, Úton Saint Helena felé – zedik nap, 52-ik nap (2015-03-26 17:05)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

3.3.28 Hajónapló, 2015.03.26, Úton Saint Helena felé – zenegyedik nap, 53-ik nap
(2015-03-26 17:08) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763

3.3.29 Hajónapló, 2015.03.27, Úton Saint Helena felé – zenke edik nap, 54-ik nap
(2015-03-27 18:29) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

3.3.30 Hajónapló, 2015.03.28, Úton Saint Helena felé – zenharmadik nap, 55-ik nap
(2015-03-28 17:19) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

3.3.31 Hajónapló, 2015.03.29, Úton Saint Helena felé – zennegyedik nap, 56-ik nap
(2015-03-29 18:23) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

3.3.32 Hajónapló, 2015.03.30, Úton Saint Helena felé – zenötödik nap, 57-ik nap
(2015-03-30 18:30) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

3.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

3.4.1 Hajónapló, 2015.03.31, Úton Saint Helena felé – zenhatodik nap, 58-ik nap
(2015-04-01 04:52) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

3.4.2 Hajónapló, 2015.04.01, Úton Saint Helena felé – zenhetedik nap, 59-ik nap
(2015-04-02 05:48) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

3.4.3 Hajónapló, 2015.04.02, Úton Saint Helena felé – zennyolcadik nap, 60-ik nap
(2015-04-03 17:05) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

3.4.4 Hajónapló, 2015.04.03, Úton Saint Helena felé – zenkilencedik nap, 61-ik nap
(2015-04-05 14:55) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

3.4.5 Hajónapló, 2015.04.04, St. Helena – 62-ik nap (2015-04-06 07:55) - tothka . . . . . . . 772

3.4.6 Hajónapló, 2015.04.05, St. Helena – 63-ik nap (2015-04-06 08:01) - tothka . . . . . . . 774

3.4.7 Hajónapló, 2015.04.06, St. Helena – 64-ik nap (2015-04-07 04:40) - tothka . . . . . . . 775

3.4.8 Hajónapló, 2015.04.07, St. Helena – 65-ik nap (2015-04-09 19:32) - tothka . . . . . . . 776

3.4.9 Hajónapló, 2015.04.08, St. Helena – 66-ik nap (2015-04-09 19:35) - tothka . . . . . . . 778

3.4.10 Hajónapló, 2015.04.09, St. Helena – 67-ik nap (2015-04-11 16:35) - tothka . . . . . . . 784

3.4.11 Hajónapló, 2015.04.10, úton Cape Verde felé első nap, 68-ik nap (2015-04-11 16:38)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
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3.4.12 Hajónapló, 2015.04.11, úton Cape Verde felé második nap, 69-ik nap (2015-04-15 16:29)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787

3.4.13 Hajónapló, 2015.04.12, úton Cape Verde felé harmadik nap, 70-ik nap (2015-04-15 16:31)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788

3.4.14 Hajónapló, 2015.04.13, úton Cape Verde felé negyedik nap, 71-ik nap (2015-04-15 16:33)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788

3.4.15 Utolsó óceáni túralehetőségek a NORVIK hajóval (2015-04-15 16:46) - tothka . . . . . 789

3.4.16 Hajónapló, 2015.04.14, úton Cape Verde felé ötödik nap, 72-ik nap (2015-04-16 15:57)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789

3.4.17 Hajónapló, 2015.04.15, úton Cape Verde felé hatodik nap, 73-ik nap (2015-04-17 15:39)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

3.4.18 Hajónapló, 2015.04.16, úton Cape Verde felé hetedik nap, 74-ik nap (2015-04-18 05:34)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

3.4.19 Hajónapló, 2015.04.17, úton Cape Verde felé nyolcadik nap, 75-ik nap (2015-04-19 05:26)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

3.4.20 Hajónapló, 2015.04.18, úton Cape Verde felé kilencedik nap, 76-ik nap (2015-04-22 04:27)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

3.4.21 Hajónapló, 2015.04.19, úton Cape Verde felé zedik nap, 77-ik nap (2015-04-22 04:31)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

3.4.22 Hajónapló, 2015.04.20, úton Cape Verde felé zenegyedik nap, 78-ik nap
(2015-04-24 04:37) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

3.4.23 Hajónapló, 2015.04.21, úton Cape Verde felé zenötödik nap, 79-ik nap (2015-04-25 06:14)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794

3.4.24 Hajónapló, 2015.04.22, úton Cape Verde felé zenhatodik nap, 80-ik nap
(2015-04-25 06:18) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794

3.4.25 Hajónapló, 2015.04.23, úton Cape Verde felé zenhetedik nap, 81-ik nap
(2015-04-25 06:27) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

3.4.26 Hajónapló, 2015.04.24, úton Cape Verde felé zennyolcadik nap, 82-ik nap
(2015-04-26 08:06) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

3.4.27 Hajónapló, 2015.04.25, úton Cape Verde felé zenkilencedik nap, 83-ik nap
(2015-04-27 04:30) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797

3.4.28 Hajónapló, 2015.04.26, úton Cape Verde felé huszadik nap, 84-ik nap (2015-04-27 20:17)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

3.4.29 Hajónapló, 2015.04.27, úton Cape Verde felé huszonegyedik nap, 85-ik nap
(2015-04-29 04:27) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

3.4.30 Hajónapló, 2015.04.28, úton Cape Verde felé huszonke edeik nap, 86-ik nap
(2015-04-30 04:11) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

3.4.31 Hajónapló, 2015.04.29, úton Cape Verde felé huszonharmadik nap, 87-ik nap
(2015-04-30 18:45) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

3.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

3.5.1 Hajónapló, 2015.04.30, úton Cape Verde felé huszonnegyedik nap, 88-ik nap
(2015-05-02 06:27) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

3.5.2 Hajónapló, 2015.05.01, úton Cape Verde felé huszonötödik nap, 89-ik nap
(2015-05-03 07:42) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
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3.5.3 Hajónapló, 2015.05.02, úton Cape Verde felé huszonhatodik nap, 90-ik nap
(2015-05-04 04:23) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803

3.5.4 Hajónapló, 2015.05.03, úton Cape Verde felé huszonhetedik nap, 91-ik nap
(2015-05-04 19:19) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

3.5.5 Hajónapló, 2015.05.04, úton Cape Verde felé huszonnyolcadik nap, 92-ik nap
(2015-05-05 19:34) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

3.5.6 Hajónapló, 2015.05.05, Cape Verde, 93-ik nap (2015-05-10 16:01) - tothka . . . . . . . 805

3.5.7 Hajónapló, 2015.05.06, Cape Verde, 94-ik nap (2015-05-10 16:05) - tothka . . . . . . . 811

3.5.8 Hajónapló, 2015.05.07, Cape Verde, 95-ik nap (2015-05-12 04:37) - tothka . . . . . . . 813

3.5.9 Hajónapló, 2015.05.08, Cape Verde, 96-ik nap (2015-05-12 18:23) - tothka . . . . . . . 815

3.5.10 Hajónapló, 2015.05.09, Cape Verde, 97-ik nap (2015-05-12 18:27) - tothka . . . . . . . 816

3.5.11 Hajónapló, 2015.05.10, úton Gran Canaria felé első nap, 98-ik nap (2015-05-12 18:34)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817

3.5.12 Hajónapló, 2015.05.11, úton Gran Canaria felé második nap, 99-ik nap (2015-05-14 04:22)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818

3.5.13 Hajónapló, 2015.05.12, úton Gran Canaria felé harmadik nap, 100-ik nap
(2015-05-14 04:25) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

3.5.14 Hajónapló, 2015.05.13, úton Gran Canaria felé negyedik nap, 101-ik nap
(2015-05-14 18:16) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

3.5.15 Hajónapló, 2015.05.14, úton Gran Canaria felé ötödik nap, 102-ik nap (2015-05-16 05:45)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820

3.5.16 Hajónapló, 2015.05.15, úton Gran Canaria felé hatodik nap, 103-ik nap (2015-05-17 07:27)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821

3.5.17 Utolsó óceáni túralehetőség a NORVIK hajóval (2015-05-17 10:17) - tothka . . . . . . 821

3.5.18 Hajónapló, 2015.05.16, úton Gran Canaria felé hetedik nap, 104-ik nap (2015-05-18 04:03)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

3.5.19 Hajónapló, 2015.05.17, úton Gran Canaria felé nyolcadik nap, 105-ik nap
(2015-05-18 20:36) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

3.5.20 Hajónapló, 2015.05.18, úton Gran Canaria felé kilencedik nap, 106-ik nap
(2015-05-19 19:09) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

3.5.21 Hajónapló, 2015.05.19, úton Gran Canaria felé zedik nap, 107-ik nap (2015-05-21 18:57)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

3.5.22 Hajónapló, 2015.05.20, úton Gran Canaria felé zenegyedik nap, 108-ik nap
(2015-05-21 18:58) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

3.5.23 Hajónapló, 2015.05.21, úton Gran Canaria felé zenke edik nap, 109-ik nap
(2015-05-21 19:02) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

3.5.24 Hajónapló, 2015.05.22, úton Gran Canaria felé zenharmadik nap, 110-ik nap
(2015-05-23 19:08) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

3.5.25 Hajónapló, 2015.05.23, úton Gran Canaria felé zennegyedik nap, 111-ik nap
(2015-05-24 19:55) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

3.5.26 Hajónapló, 2015.05.24, úton Gran Canaria felé zenötödik nap, 112-ik nap
(2015-05-25 19:12) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826

3.5.27 Hajónapló, 2015.05.25, úton Gran Canaria felé zenhatodik nap, 113-ik nap
(2015-05-26 04:27) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
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3.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

3.6.1 Hajónapló, 2015.05.26-28, Gran Canaria, 114-116-ik nap (2015-06-02 21:07) - tothka . 828

3.6.2 Hajónapló, 2015.05.29, Gran Canaria, 117-ik nap (2015-06-03 17:32) - tothka . . . . . 829

3.6.3 Hajónapló, 2015.05.30, Gran Canaria, 118-ik nap (2015-06-03 17:38) - tothka . . . . . 832

3.6.4 Hajónapló, 2015.05.31, Gran Canaria, 119-ik nap (2015-06-03 17:45) - tothka . . . . . 834

3.6.5 Hajónapló, 2015.06.01, Gran Canaria, 120-ik nap (2015-06-03 17:52) - tothka . . . . . 838

3.6.6 Hajónapló, 2015.06.02, Gran Canaria, 121-ik nap (2015-06-03 17:58) - tothka . . . . . 841

3.6.7 Hajónapló, 2015.06.03, Gran Canaria, 122-ik nap (2015-06-03 18:08) - tothka . . . . . 844

3.6.8 Hajónapló, 2015.06.04, Gran Canaria, 123-ik nap (2015-06-05 15:59) - tothka . . . . . 847

3.6.9 Hajónapló, 2015.06.05, Gran Canaria, 124-ik nap (2015-06-06 10:09) - tothka . . . . . 850

3.6.10 Hajónapló, 2015.06.06, Gran Canaria, 125-ik nap (2015-06-07 05:01) - tothka . . . . . 856

3.6.11 Hajónapló, 2015.06.07, úton Gibraltár felé első nap, 126-ik nap (2015-06-09 18:42)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858

3.6.12 Hajónapló, 2015.06.08, úton Gibraltár felé második nap, 127-ik nap (2015-06-09 18:47)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

3.6.13 Utolsó elő lehetőség csatlakozni a Norvik földkörüli útjához Gibraltárban!
(2015-06-10 04:39) - tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

3.6.14 Hajónapló, 2015.06.09, úton Gibraltár felé harmadik nap, 128-ik nap (2015-06-11 04:26)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862

3.6.15 Hajónapló, 2015.06.10, úton Gibraltár felé negyedik nap, 129-ik nap (2015-06-11 04:28)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862

3.6.16 Hajónapló, 2015.06.11, úton Gibraltár felé ötödik nap, 130-ik nap (2015-06-11 20:25)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

3.6.17 Hajónapló, 2015.06.12, úton Gibraltár felé hatodik nap, 131-ik nap (2015-06-13 04:32)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

3.6.18 Hajónapló, 2015.06.13, úton Gibraltár felé hetedik nap, 132-ik nap (2015-06-13 20:38)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866

3.6.19 Hajónapló, 2015.06.14, Gibraltár, 133-ik nap (2015-06-16 17:49) - tothka . . . . . . . 868

3.6.20 Hajónapló, 2015.06.15-16, Gibraltár, 134-135-ik nap (2015-06-17 19:18) - tothka . . . 872

3.6.21 Hajónapló, 2015.06.17, Gibraltár, 136-ik nap (2015-06-18 17:27) - tothka . . . . . . . 874

3.6.22 Hajónapló, 2015.06.18, Gibraltár, 137-ik nap (2015-06-19 19:34) - tothka . . . . . . . 875

3.6.23 Hajónapló, 2015.06.19, Gibraltár, 138-ik nap (2015-06-20 08:12) - tothka . . . . . . . 881

3.6.24 Hajónapló, 2015.06.20, Gibraltár, 139-ik nap (2015-06-21 20:16) - tothka . . . . . . . 890

3.6.25 Hajónapló, 2015.06.21, Gibraltár, 140-ik nap (2015-06-21 20:24) - tothka . . . . . . . 893

3.6.26 Hajónapló, 2015.06.22, úton Málta felé első nap, 141-ik nap (2015-06-23 19:54) - tothka 900

3.6.27 Hajónapló, 2015.06.23, úton Málta felé második nap, 142-ik nap (2015-06-24 12:45)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

3.6.28 Hajónapló, 2015.06.24, úton Málta felé harmadik nap, 143-ik nap (2015-06-25 08:00)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

3.6.29 Hajónapló, 2015.06.25, úton Málta felé negyedik nap, 144-ik nap (2015-06-26 07:14)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
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3.6.30 Hajónapló, 2015.06.26, úton Málta felé ötödik nap, 145-ik nap (2015-06-26 19:46)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

3.6.31 Hajónapló, 2015.06.27, úton Málta felé hatodik nap, 146-ik nap (2015-06-29 09:38)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

3.6.32 Hajónapló, 2015.06.28, úton Málta felé hetedik nap, 147-ik nap (2015-06-29 09:48)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909

3.6.33 Hajónapló, 2015.06.29, úton Málta felé nyolcadik nap, 148-ik nap (2015-06-30 18:50)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911

3.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

3.7.1 Hajónapló, 2015.06.30, úton Málta felé kilencedik nap, 149-ik nap (2015-07-01 06:59)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

3.7.2 Hajónapló, 2015.07.01, Málta, 150-ik nap (2015-07-03 19:23) - tothka . . . . . . . . . 915

3.7.3 Hajónapló, 2015.07.02, Málta, 151-ik nap (2015-07-03 19:26) - tothka . . . . . . . . . 917

3.7.4 Hajónapló, 2015.07.03, Málta, 152-ik nap (2015-07-05 08:35) - tothka . . . . . . . . . 940

3.7.5 Hajónapló, 2015.07.04, Málta, 153-ik nap (2015-07-05 08:56) - tothka . . . . . . . . . 946

3.7.6 Hajónapló, 2015.07.05, úton Pula felé első nap, 154-ik nap (2015-07-06 17:01) - tothka 948

3.7.7 Hajónapló, 2015.07.06, úton Pula felé második nap, 155-ik nap (2015-07-07 17:30)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

3.7.8 Hajónapló, 2015.07.07, úton Pula felé harmadik nap, 156-ik nap (2015-07-08 18:43)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951

3.7.9 Hajónapló, 2015.07.08, úton Pula felé negyedik nap, 157-ik nap (2015-07-09 18:20)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

3.7.10 Hajónapló, 2015.07.09, úton Pula felé ötödik nap, 158-ik nap (2015-07-11 06:25) - tothka 956

3.7.11 Hajónapló, 2015.07.10, úton Pula felé hatodik nap, 159-ik nap (2015-07-11 06:29)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957

3.7.12 Hajónapló, 2015.07.11, úton Pula felé hetedik nap, 160-ik nap (2015-07-24 13:11)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957

3.7.13 Hajónapló, 2015.07.12, úton Pula felé nyolcadik nap, 161-ik nap (2015-07-24 13:12)
- tothka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958

3.8 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967

3.8.1 Földkörüli út összefoglalója (2015-12-25 10:39) - tamastoth . . . . . . . . . . . . . . . 967

3.8.2 2015 Karácsony (2015-12-25 10:48) - tamastoth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967

4 2016 973

4.1 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973

4.1.1 Összefoglaló a NORVIK első földkerülő útjáról (2016-07-07 16:54) - tothka . . . . . . . 973

4.1.2 Az elmúlt egy év 2015.07.04 – 2016.07.04-ig (2016-07-07 17:03) - tothka . . . . . . . 973
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1. 2013

1.1 December

1.1.1 Hajónapló, 2013.12.24, Budapest, Karácsony (2013-12-24 07:53) - tamastoth

[1]

Áldo , békés karácsonyt és sikeres Új Esztendőt kívánok minden kedves olvasómnak!

[2]
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Ne feledjétek, február 5-én, 18 órakor tartok előadást a Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetségében a Jacht
Akadémia szervezésében a földkörüli utam első feléről, valamint a Norvik hajó építéséről!

Minden érdeklődőt szerete el várok, a részvételi szándékotokat kérlek jelezzétek a [3]tamastoth-
norvik@gmail.com, vagy a [4]tamastoth0@yahoo.com email címemre, vagy Molnár Eszternek a
[5]info@vitorla.com email címre.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2013/12/2010.12.30-010.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2013/12/2010.12.30-009.jpg
3. mailto:tamastothnorvik@gmail.com
4. mailto:tamastoth0@yahoo.com
5. mailto:info@vitorla.com
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2. 2014

2.1 January

2.1.1 Hajónapló, 2014.01.05, Budapest, Új év! (2014-01-05 16:57) - tamastoth

Az egyik legszebb karácsonyi ajándékom, a fotón látható kiadvány. Mielő bárki hozzá szeretne jutni, egy
példányban van!

[1]

Hétszázötven oldal, könyvformátumban nem, de elektronikus formában i letölthető az alábbi linken:

[2]h p://www.norvikinfo.com/downloads/Norvik _book _2013.12.14.pdf

Kellemes szórakozást hozzá az Új esztendőben mindenkinek!

Új email címem: [3]tamastothnorvik@gmail.com

A régi mail címemre írt leveleket is megkapom i , de az utazási tapasztalat az, hogy a yahoo a wifi-s rend-
szereken nehézkesen működö .
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Boldog Új Évet kívánok mindenkinek:

TT.

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_0325.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/downloads/Norvik_book_2013.12.14.pdf
3. mailto:tamastothnorvik@gmail.com

Gergely Zsolt (2014-01-06 04:52:03)
Szia Tamás Boldog Új Évet Neked is és gratulálok a könyvhöz és az utadhoz. Üdvözle el: G. Zsolt

Zala András (2014-01-06 08:21:16)
Kedves Tamás! Ha nem is töltöm le a teljes könyvet,nekem az a néhány hajónapló bejegyzés,nomeg az odáig tartó
életutad,főleg a Norvik megépítésébe fektete ,mérhetetlen küzdelmed-lenyűgöző.Gyakran hivatkozom rád,amikor a
semmire nem vi nyavalygókat hallgatom:mindenki csak annyit vehet ki az élet szépségeiből,amennyi energiát belefek-
tete .Nem irígykedni,hanem követni kellene az ilyen sikeres embereket,csakhát ehhez kőkemény munkára kellene magukat
késztetni....Zulu

2.1.2 Hajónapló, 2014.01.09. Budapest, ELŐADÁS február 05-én! (2014-01-09 19:12) - tamastoth

Örömömre szolgál, hogy egyre többen jelentkeznek a február 5-én, 18 órakor tartandó előadásomra, melyet a
Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetségében a Jacht Akadémia szervezésében a földkörüli utam első feléről, valamint
a Norvik hajó építéséről tartok. Az előadásom nem csak a vitorlázóknak lehet érdekes, hanem mindenkinek, aki
érdeklődik az egyéni utazás kalandjai után!

Minden érdeklődőt szerete el várok, a részvételi szándékotokat kérlek jelezzétek Jacht Akadémia email címére,
Molnár Eszternek a [1]info@vitorla.com email címre, mivel ők biztosítják a termet a létszám függvényében.

TT

1. mailto:info@vitorla.com

2.1.3 Hajónapló, 2014.01.28. Budapest, FELHÍVÁS a február 05-én tartandó beszámolómhoz!
(2014-01-28 18:40) - tamastoth

Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetségének rendelkezésére álló, 45-fős terem,
melyet egyik hajóstársunk szoko ingyenesen rendelkezésünkre bocsájtani, várhatóan kicsi lesz a sok jelentkező
létszámához képest. Ezért fordulok hozzátok, hogy tud-e valaki a 2014. február 05-én, a 18 órás beszámolómhoz
Budapesten, térítés nélkül nagyobb termet biztosítani. Ha a terem nincs felszerelve kive tővel, az nem probléma.
Továbbra is a Jacht Akadémia, Molnár Eszter, [1]info@vitorla.com email címen regisztrálja a résztvevőket és min-
denkinek visszaigazolást küld a részvételi lehetőségről.

Sajnálom, ha a terem szűke mia többen nem tudnak részt venni a beszámolómon, nekik egy később meghirdete
időpontban nagyon szívesen újra megtartom.
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E ől függetlenül alterna v lehetőség: február 14-én, Ingolstadt-ban tartok beszámolót ugyanebben a témában.

Tóth Tamás.

1. mailto:info@vitorla.com

2.1.4 CSODÁLATOS HELYSZÍN! (2014-01-31 10:51) - ntoth

Beszámolóm helyszíne a Budapest rendezvényhajó a Ba hyány téri hajóállomásnál. A lehetőségért köszönet a MA-
HART Pass Nave Személyhajózási K -nek és ezúton köszönöm azoknak a barátaimnak a segítségét, akik a felhívás
után önzetlenül a segítségemre sie ek. Ezzel nemcsak a terem probléma oldódo meg, hanem a beszámolóm
témájához illő hajós környezetben az es Budapest panorámájában is gyönyörködhetünk.

Tehát a Föld körüli vitorlázásom Új-Zélandig tartó szakaszáról szóló beszámolóm február 05.-én 18:00 órakor
kezdődik és 21:00 óráig tart.

Helyszín: Ba hyány téri Hajóállomáson a Budapest rendezvényhajó.

A részvétel díjmentes, minden érdeklődőt szerete el várok.

Részvételi szándékotokat lehetőleg jelezzétek Molnár Eszternek mail-ben az: [1]info@vitorla.com címre.

Tóth Tamás

1. mailto:info@vitorla.com

2.2 February

2.2.1 2014.02.05, Budapest, Budapest Rendezvényhajó – ú beszámolóm (2014-02-16 10:01) - tothka

Százharminc érdeklődőnek tarto am meg élménybeszámolómat s lszerű környezetben a Budapest rendezvény-
hajón a díszkivilágításban tündöklő Parlamen el szemben.

[1]
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Mindenki pontosan érkeze ,

[2]
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Vass Tibor az MTVSZ elnöke hat óra három perckor nyito a meg az összejövetelt.

[3]

A közel három órás előadást hallgatói kérdések zárták.

[4]
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Ezú al mondok még egyszer köszönetet Spányik Gábor igazgató úrnak, hogy ilyen nagyszerű környezetben tarthat-
tam meg a beszámolómat.

[5]
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Az elmúlt napokban sok érdeklődő email-t kaptam az eddigi utazásommal kapcsolatos kérdésekkel és a további
terveimről.

Sajnos az ingoldstad előadást le kelle mondanom, mivel Ka az utazásunk elő napon elcsúszo a jégen és
eltörte a bokáját, műteni kelle , ez sok terveze programunkat felülírta.

További érdeklődők részére személyesen is rendelkezésre állok március közepéig!

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2920.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2924.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2923.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2927.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2930.jpg

2.3 March

2.3.1 Visszaszámlálás (2014-03-17 10:05) - tamastoth

Ez a nap is elérkeze , mostantól a hét minden napja az utolsó i hon. Sajnos ez az életem leghosszabb „szabadsága”
szinte egy probléma halmazzá vált, de op mizmusunkat nem veszítve Ka val arról beszélünk, hogy az út további
szakaszai annál szerencsésebbek lesznek.

Egy hét múlva már repülök vissza Új-Zélandra. Áprilisban felkészítem a Norvikot a következő 11.000 tmf-re Dél-
Afrikáig.

Az útvonal terv:

Fiji – Vanuatu – Pápua Új-Guinea – Indonézia – Mauri us – Dél-afrikai Köztársaság

Az első szakaszra Jani Barátom elkísér Fiji-ig, hasonlóan, mint adriai indulásomkor. Ka terveink szerint Bali-ra
jön. Kisebb-nagyobb szakaszokra várok hajóstársakat ezekre a hazai hajóskörökben már kevésbé ismert, nagyon
izgalmas területekre.

Pápua Új-Guineáig,- ami ma is az ősi tkok világa - várhatóan erős passzát szélben szilaj vitorlázásban lehet részünk,
Indonéziában gyenge és változó szelek várnak, viszont az ország történelme és változatossága akár több évre való
látnivalót kínál. Az Indiai óceán átszelése az eddigi leghosszabb átkelésem lesz, közel 4.000 tmf. Mauri us és
Reunion Francia megye, az Európai Unió része, kedvelt turista hely. Innen november elején a beköszönő ciklon
időszak kezdetén „illik” távozni, az idei végállomás a dél-afrikai Durban, vagy Richards Bay, a Norvik i várja ki a
kedvező időjárás ablakot a Jóreménység fok megkerülésére, de ez már a jövő évi program.

Elérhetőségem a honlapon megtalálható, mert a telefonom i hon hagyom Ka nál, vele Skype-on, vagy Sat tele-
fonon tartok mindennapi kapcsolatot.

A sok pech melle voltak szerencsés momentumok is. Nagyon feltöltődtem a családom gondoskodásával, az
i honi és a svájci két-két tündér unokám ragyogásával. Örülök, hogy jól sikerült megszerveznem az ére ségi
találkozónkat és több hosszabb-rövidebb beszámolót tarto am eddigi hajós utamról.

A folytatás rövidesen következik, a hajónapló március végén újra indul.

TT
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2.3.2 2012-Atlan -Mar nique (2014-03-17 20:32) - ntoth

2.3.3 BlogBook (2014-03-17 20:43) - ntoth

A blog teljes tartalma letölthető BlogBook-ként pdf formátumban az alábbi linken:

[1]h p://www.norvikinfo.com/downloads/Norvik _book _2013.12.14.pdf

A könyv 2013.12.14-ig tartalmazza a Norvik történetének összes bejegyzését.

1. http://www.norvikinfo.com/downloads/Norvik_book_2013.12.14.pdf

INS Tarangini (2015-06-27 10:45:05)
Hi Please share the photos of us which you clicked during the voyage. If possible please share the photos of our ship in
your blog. Thanks Team Tarangini

A.Nazım Mazlumoğlu (2016-10-25 12:37:08)
Hello,nagyon érdekelt a hajó Törökországból ulasiyorumtamas foga,szóval azon gondolkodom, hogy ezt a DS, BR 440
85.000 euró a költségvetésben nem különíte ek el az összeget, amit tudok készülő hajón hálás lennék, ha nekem adod az
információt.sajnálom, hogy a fordítás, a magyar nem

2.4 April

2.4.1 Lassan újra indul a hajónapló, összefoglaló az elmúlt hét eseményeiből (2014-04-03 17:33)
- tothka

2014.márc.20.

Nem mondhatom, hogy az o hon töltö bő három hónap a terveim szerint sikerült, de az élet nem mindig nyújtja
amit szeretnénk. Ka val mindig op misták voltunk, reméljük a folytatás most is szerencsésebb lesz. Az utolsó
napok talán még gyorsabban repültek, de sikerült kicsit lefaragnom a tennivalók sorából. Az egyik legfontosabb,
hogy csütörtökön Ka lábáról végre lekerült a gipsz, persze még hosszú lesz a gyógyulás.

Délutánra meghívtam Méder Áront hajós eszmecserére, az ő hajós blogját is nagy élveze el olvasom, Indonéziáig
ez az egyik i nerem. Áront személyesen azóta ismerem, mikor a Carinával hazaért. Nagyon csodálom nem min-
dennapi teljesítményét. Sok hasznos tanácsot ado , érdekes bejárnom azt az utat, ahol nemrég hajós barátaim
–Áron, Csák A la, Rotorman- is hajóztak és összefutni olyan ismerősökkel, akikkel ők is találkoztak.

[1]
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2014.márc.21.

Egész nap rohangáltam, de estére rengeteg dolgot elintéztem. Azért nem vagyok nyugodt, mert sok az elmaradt
feladat.

2014.márc. 22.
Búcsú nap, de mivel családom szinte minden tagjának van márciusban születés vagy névnapja, összevont családi
ünneplés volt. Ka töltö csirkéje szokásosn kitűnő volt, a borválasztékról én gondoskodtam.Ez egy családi ünnep,
nincs is róla i többet írni.
Szerencsére mindenem össze van csomagolva, reggel csak felkapom a csomagjaimat.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0018.jpg

2.4.2 Hajónapló, 2014.03.23, Bécs, első nap (2014-04-03 17:39) - tothka

Norbert vi ki a bécsi reptérre, mint a katona ültem be mellé a kocsiba reggel hétkor. Kellemes utunk volt, korán
érkeztünk.Tízig meghi en beszélge ünk, õ ma 34 éves, a felesége szülei várják ebédre, így elbúcsúztunk, innen
már tényleg az a "másik" életem kezdődik. Erről később bővebben.
A gépem pontosan indult Taipeiba, de sajnos tele volt, így nem tudtam aludni.
A szomszédom egy kedves szlovák srác volt, ő öt hónapra megy Taiwanra a barátnőjéhez. A fiú zeneszerző, a
barátnője festőnő, mindke en sikeresek. Én is csak szerencsét kívántam neki a leszálláskor.
TT
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2.4.3 Hajónapló, 2014.03.24, Taiwan, Taipei 2-ik nap (2014-04-03 17:45) - tothka

Taipei VIP körút.
Hatkor szálltunk le Taipeiben, nagyon fáradt voltam, de a reggeli buszos túrára jelentkeztem a Sanxia & Zushi
Temple, a Yingge Po ery Heaven és a Yingge ceramics múzeum meglátogatására. Ezeket a túrákat a repülő tár-
saság biztosítja a tranzit utasoknak, de most vagy kevés ilyen volt, vagy fáradtak voltak, ezért úgy alakult, csak én
jelentkeztem.

[1]

Az idegenvezető Dávid nevetve mondta ez egy VIP túra lesz egy fővel külön busszal. Nagyon jól éreztem magam,
Dávid nagyon kite magáért, visszafelé megmuta am neki a decemberi túránk fotóit, ahol szintén ő volt az ide-
genvezető, ezen jót nevete .

Képek a Sanxia & Zushi Temple-nél:

[2]
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[3]

[4]
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[5]

[6]
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Képek az utcán:

[7]
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[8]

[9]
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A nap második része borzasztó hosszú volt, a repülőm Brisbanbe csak éjfélkor indult. A reptéren a legjobb free
wifi van amivel eddig találkoztam, de hiányzo az előző éjszakai alvás. Szemlélődésre viszont jó alkalom volt és
megint csak azt szűrtem le, irigylésre méltó normális társadalom a taiwani. Az emberek kedvesek, szorgalmasak,
udvariasak és még sorolhatnám. Csak egy példa: a gyorsé eremben az egyik takarító leejte egy nylon zsákot. Az
egyik o levő vendég felállt és utána vi e, odaadta neki. Ezek kis gesztusok, de nem mindenhol látni, i általános.
Éjfél elő öt perccel szállt fel a gépünk, szerencsére most nem volt tele, de csak egy üres ülés volt melle em, ez
elég korlátozo komfortot biztosíto .
TT
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0020.jpg
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4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0045.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0057.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0079.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0077.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0068.jpg
9. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0071.jpg

2.4.4 Hajónapló, 2014.03.25, Auckland,Új-Zéland 3-ik nap (2014-04-04 10:35) - tothka

Nappal Brisbane fentről nem volt olyan káprázatos, mint mikor éjjel szálltunk le.

[1]
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Kicsit tudtam aludni, mert a melle em levő ülés üres volt, de azért ez nem az igazi komfort. Az ismerős procedúra
a transi al már sokkal barátságosabbnak tűnt, mint tavaly, jó a helyismeret. A gépet megint teletömték, de ez
már csak bő három és fél óra repülés. Izgalmas volt újra látni Aucklandot a levegőből és utána valóságosan is.
A reptéri buszról az utolsó elő megállónál szálltam le a Queen street-en a hostelomnál. A szoba olcsó volt, de

szta, legfőképp pár száz méterre a buszpályaudvartól, ahonnan holnap indulok tovább Whangareibe a Norvikhoz.
Zuhany, alvás, vagy inkább ájulás.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/Ausztralia-Brisbane.jpg

2.4.5 Hajónapló, 2014.03.26, Auckland,Új-Zéland 4-ik nap (2014-04-04 10:39) - tothka

Hajnalban felébredtem, nehezen aludtam vissza. Rengeteget álmodtam, főleg a régi életemből, régen elhunyt
szere eimmel. Tízkor leadtam a kulcsot a recepción és elsétáltam az ismerős utcákon a Britomart pályaudvarra.
Volt bennem egy kísértés egy sétára, de inkább szemlélődtem egy padon a Ferry Buildinggel szemben. Friss szél
kerge e a városi fák korán hulló őszi lombját a járdán, ekkor döbbentem rá, két és fél éve nem lá am őszt. A busz
pontosan indult, jellemzően a mai informa kai világra, mindenki az okos telefonján muta a a jegyét, amit a sofőr
hasonlóan ellenőrzö .

[1]
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Nekem kinyomtato jegyem is van szerencsére, mivel a telefonom még Taiwanon lemerült. Egy útépítés mia
kicsit késtünk, de ahogy közeledtünk Whangarei-hez egyre izgato abb le em. Végül még időben négy elő
megérkeztünk, a marina office fél ö g van nyitva. Pár dolgot vásároltam, majd a marina kölcsön dingijével
áteveztem a Norvikhoz pár száz métert. Nagyon izgalmas és jó érzés volt újra a hajón lenni. Először a fenék vizet
ellenőriztem, minden csont száraz volt, majd az akkumulátorokat, 12,54V-on voltak, Majd szinte mindent bekapc-
soltam, elsőként a napelemeket és a szélgenerátort. Összeütö em egy egyszerű vacsorát, kicsit nézelődtem és az
izgalom múltával beleájultam az ágyba.

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0089.jpg

2.4.6 Hajónapló, 2014.03.27, Auckland,Új-Zéland 5-ik nap (2014-04-04 10:40) - tothka

Délig aludtam. Délután vízre raktam a felfújható dingimet, elég gyatra állapotban van szegény, de a célnak egyen-
lőre megfelel. Persze a dingi motort nem tudtam beindítani, ki kell pucolni a karburátort, emlékszem tavaly milyen
koszos benzint öntö em ki a tankjából, mikor elraktam. Így aztán evezővel húztam vissza a kölcsön dingit a recep-
ció melle dingi dockba. Ha már ennyit eveztem kicsit vásároltam is feltöltendő a hajót. Szerencse, hogy pár hete
voltam Viktor fiaméknál Svájcban, így egyáltalán nem volt sokkoló az átlag dupla ár az o honihoz képest, persze
erre emlékeztem tavalyról is. Az azért számomra érthetetlen, hogy pl. az o honi média folyamatosan írja, hogy
az olcsó szlovák UHT tej új-zélandi tejporból készül, mivel i nagy a túltermelés, most már csak az érthetetlen,
ez i miért kerül pont a duplájába. Ennyit a globális világgazdaságról. Este próbáltan WIFI-t venni, de egyik kár-
tyámat se fogadta el a rendszer, maradt a sat telefon. A Telenorral hazautazásom elején összerúgtam a port egy
kis ügyeskedésük mia , most sokat nem fognak rajtam keresni, mert o hon hagytam a mobilom. Így is lehet jó
üzletpoli kák csinálni, voltak igen magas számláim is, most garantáltan nem lesz (később se).Este későn aludtam
el, nehezen megy az átállás.
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TT

2.4.7 Hajónapló, 2014.03.28, Auckland,Új-Zéland 6-ik nap (2014-04-04 10:45) - tothka

Gyönyörű nyár végi idő van, a napelemek délre 100 %-ra feltöltö ék az aksikat. A motort is beindíto am, "pöccre"
indult, nagyon jóban vagyok a Norvikkal, négy hónap után minden OK. Sajnos netem továbbra sincs.
Ernő, újdonsült 21 éves koreai barátnőjével hét óra után érkeze , így már nem tudtunk átállni a belső marinába.
Kicsit deja vu érzésem volt, mert a viszontlátás örömére Ernő hasonlóan "benyomo ", mint tavaly, első találkozá-
sunkkor, de ezt a barátnője nehezen tolerálta.

[1]

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/Ern.jpg

2.4.8 Hajónapló, 2014.03.29, Auckland,Új-Zéland 7-ik nap (2014-04-04 10:46) - tothka

Reggel már fél nyolckor a korai dagállyal beálltunk a marinában foglalt helyünkre. Még sötét volt, de szerencsére
nem fújt a szél, mert nagyon szűk helyet kaptam és az orrsugár motor reléje már ősz óta nem működik, ez is
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a karbantartás listán van. Ennek ellenére a beállásunk hibátlanul sikerült, jó volt megint érezni a Norvik közel 30
tonnáját. A meglehetősen rövid éjszaka után nem sok mindent intéztünk. Ernő a barátnőjét engesztelte, volt miért,
én megint kicsit vásároltam, többek közö pezsgőt, mivel holnap lesz a szüli napom. Most kártyával fize em, gond
nélkül, hátha így a WIFI- hez is elfogadják. Ernő megígérte Seul gi-nak, nem piál többet, így az ünnepi pezsgő rám
marad.

TT

2.4.9 Hajónapló, 2014.03.30, Auckland,Új-Zéland 8-ik nap (2014-04-04 10:47) - tothka

Ma van a születésnapom és ilyen sok gratulációt nem sokszor kaptam, mint most. Mindenkinek köszönöm! Persze
mindezt csak késő éjjel tudtam meg, mert estére végre sikerült WIFI-t vennem. Remélem a Norsand Boatyardnál
is működni fog, ahol kedden emelik ki a hajót. Délután Seul gi visszautazo Aucklandba, Ernő régi haverjait kereste
fel. A recepción találkoztunk Laura Dekkerrel a fiatal szólóvitorlázó lánnyal, akiről tavaly is írtam. Nagyon kedves
volt, bár i szinte mindenki az. A szülinap kicsit magányos volt, de már o hon előre megünnepeltük, így most
pezsgőztem és neteztem.

TT

2.4.10 Hajónapló, 2014.03.31, Whangarei,Új-Zéland 9-ik nap (2014-04-05 14:14) - tothka

Délelő Kevin jelentkeze a Norsandtól, hogy átjön megnézni a Norvikot és pontosítani a méreteket. Ő a sólya
mester, nagyon profi szakembernek látszik. Délután kifize em a három hónapi hajóhelyet (320NZ/hó), megtöltöt-
tük a víztartályokat és csináltam egy viszonylag nagyobb bevásárlást, mivel a Norsand kb. három km-re van a
várostól. Este Ernő haverkodik, én netezek, nem tudom holnaptól a Norsandnál működik-e.

TT

2.4.11 Hajónapló, 2014.04.01, Whangarei,Új-Zéland 10-ik nap (2014-04-05 14:16) - tothka

Reggel már fél hétkor keltünk, ez i korai idő, mivel a Nap fél nyolckor kel. Kilencre kell a Norsand-hoz érnünk,
de közben van a Hatea híd, amit csak a reggeli csúcs után háromnegyed kilenckor nyitnak. A meglehetősen szűk
helyünkről most is sikeresen kiálltunk, a hajnali pirkadatban intege ünk Briannak a recepción és elsők voltunk a
hídnyitásra, bár i beelőzö minket egy sietős helyi.

[1]
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A hidat pontosan nyito ák, így mi is pontban kilenckor ráfordultunk a már előkészíte sólya kocsira.

[2]
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A dagály 9:55-kor tetőzik, a Norvikot ekkor tudják kisólyázni. Ilyet most csináltam először, eddig mindig daruztunk.

[3]

Nagyon érdekes volt, és minden flo ul ment.

[4]
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Utánunk még egy katamaránt is kiemeltek, így a mosásra várni kelle . Erdő busza kora délután indult, így
megköszöntem a valóban nagy segítségét és elbúcsúztunk egymástól. Remélhetőleg még április végén találkozunk.
A hajómosás délutánra maradt, utána egy nagyon jó betonozo helyre állíto a Kevin a Norvikot. Sajnos nagyon
sok csiga maradt a hajó alján, amit az első próbálkozásoknál látom nem lesz egyszerű eltávolítani, de estére a jobb
oldalról a javát leszedtem egy spaklival.
Szerencsére a WIFI előfizetésem i is működik, így tudtam Skype-olni kicsit.

TT
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2.4.12 Hajónapló, 2014.04.02, Whangarei,Új-Zéland 11-ik nap (2014-04-05 14:18) - tothka

A bal oldalról is leszedtem a nagyja kagylót és kipróbáltam a csiszolást. Az áramcsatlakozó mindenhol rossz volt,
a telepé is, így négy órát kínlódtam, mire le par áramom, de addig legalább ötvenszer másztam le- és fel a
hajóra az öt méter hosszú létrán. Nem könnyű egyedül, de van előnye is, pl. gyors a munka megbeszélés. Nem
találtam meg a zuhanyozót, így egy félkészben zuhanyoztam hideg vízben, mert a meleg víz csatlakozó még nem
volt beszerelve, ez ugyanis fizetős. Ezt először vagy harminc éve az olasz campingekben lá am, azóta is utálom,
főleg az ilyen helyeken ahol hétágra süt a Nap és ingyen melegí a vizet.

TT
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2.4.13 Hajónapló, 2014.04.03, Whangarei,Új-Zéland 12-ik nap (2014-04-05 14:19) - tothka

Ma egész nap csiszoltam. Óránként muszáj volt szünetet tartanom, csak az utolsó etap volt másfél óra, mert be
akartam fejezni a bal oldalt. Csináltam magamnak a Péter barátomtól kapo camping solar zuhanyozóban meleg
vizet és a hajó mellet lezuhanyoztam. Vacsorára ma is ham and eggs-t csináltam, mert a baconból csak kilós
kiszerelés volt, ezt kell enni. Este kevés skype Ka val és alvás, eléggé elfáradtam.

TT

2.4.14 Hajónapló, 2014.04.04, Whangarei,Új-Zéland 13-ik nap (2014-04-05 14:22) - tothka

Reggel a barométer esőt jelze , így míg az esélyeket latolga am csináltam egy kis konyha rendet. Még Ernőnek
főztem paprikás csirkét, ami nem sikerült valami fényesen, viszont rengeteg le . A csirkét kie ük belőle a többivel
nem tudtam mit kezdeni. Na most muszáj volt, mert megromlo . Beleszagoltam, de nem kelle volna. A szemetes
zsák is tele volt, így elmentem felderíteni a lehetőségeket. A szemetest tudtam hol van, de a fél fazék leves még
a nyakamon volt. Ezt beleöntö em a WC-be, találtam egy mosogatót, ahol a nagy lábost elmostam, így a konyha
projekt sikeres volt. Viszont közben kisütö a Nap és száguldo a hajó jobb oldala felé. Gyorsan beöltöztem és
elkezdtem csiszolni, de ahogy a Nap ért leizzadtam és teljesen bepárásodo a szemüvegem. Azért a nagy részt meg
tudtam csinálni, de ekkor eleredt az eső és az idő nagyon be volt megint szőrösödve. Így nekiálltam főzni, először
csináltam hagymás krumpli salátát, csak azt nem gondoltam ez ilyen sokáig tart. Ez szintén kolosszális adag le ,
de legalább jelesre sikerült, egész délután ezt e em. Persze közben megint kisütö a nap, de a hajó jobb oldalát
telibe sütö e, így csiszolásról szó sem lehete . Eldöntö em, hogy behozom a lemaradásom a naplóban, mielő
végképp túlnő rajtam. Közben az egyik fiatal srác szólt, hogy menjek az irodába elintézni a papírokat, és kapok
kapukulcsot, mert hét végén zárva tartják. Mire ezt is elintéztem lassan beesteledik, minden elcsendesede , azt
hiszem már csak holnap csiszolok, remélem hétvégén is lehet, ha nem, akkor elkezdem a bal oldalt festeni.

TT

2.4.15 Hajónapló, 2014.04.05, Whangarei,Új-Zéland 14-ik nap (2014-04-07 14:16) - tothka

A sand fly-ok kedvence vagyok. Ez egy utálatos muslinca méretű kis dög, nem olyan mint a szúnyog, nincs hangja,
harap és utána borzalmasan viszket. Mikor megérkeztem, az első órában megcsíptek, azóta számtalan helyen,
főleg a lábszáramon, de sajnos a kezemen is, ami bedagadt. Most kenem a Flammazine kenőccsel. Ez most is
használt, minden utazónak tudom ajánlani, Mo.-on azt hiszem rendelni lehet, én Vikitől kaptam Svájcból.
Délelő befejeztem a nagy felületek csiszolását, de délre a szél annyira felerősödö , hogy festésről szó sem
lehete , így az apróságokat csináltam, ami szintén sok idő. Kiszereltem az orrsugár kormány csigáit és meg sz -
to am őket. Utána a nagy bronz csigának estem neki, este fél hétre végeztem, most ragyog mint mikor két éve
Jani barátom sz to a meg Cresben.
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Vacsora ham and eggs krumpli salátával, mivel a kenyerem megpenészede , utána skype, majd pihi. Ma befűtöt-
tem, mert hajnalra elég hűvös van, főleg, hogy kinn van a hajó a vízből és alul nincs hőszigetelés.

TT

2.4.16 Hajónapló, 2014.04.06, Whangarei,Új-Zéland 15-ik nap (2014-04-07 14:18) - tothka

Ma i a téli óra átállás van, így 14 óra le az eltérés az o honi idővel. Már olyan vagyok, mint egy kakukk, de
most az o honi szisztémám követem és igyekszem időben kelni, mert a hivatalos idő szerint nagyon korán sötét
lesz. Persze készülök vissza a trópusokra és o nincs sok variáció.
A reggeli skype után ma már a festést kezdtem, de az előkészületek mindig több időt követelnek, mint tervezzük.
Pl.a vadi új festő rollerem dobozából ki volt törve egy darab, ehhez kivágtam agy narancslé flakonból egy pótlást és
összeragaszto am. Kitűnően működik. Mire mindent lehordtam, a bal oldalt végig ragaszto am a felső csíknál, dél
le . A könnyű reggeli után megéheztem, e em egy babgulyás konzervet és nekifogta a festésnek. Ez szerencsére
a vártnál gyorsabban ment, így fél négyre végeztem a bal oldallal és eldöntö em bemegyek a városba vásárolni.
Felpumpáltam a bringám és egy kötéllel leereszte em, szerencsére minden működö rajta. A super market kb.
három km, üresen, hátszéllel pillanatok ala o voltam. Sok mindent ve em, így visszafelé két teli szatyor, plusz
a há zsák, egy combos szembeszél és emelkedő, jó sport teljesítmény volt. Miután mindent felhordtam az öt
méteres létrámon, nagyon jól ese a saját solar zuhanyozóm hűse.
Magyaros vasárnapi vacsorát készíte em. Napok óta gyűjtöm a zsírt a bacon-ökből, így most volt annyi, hogy az
európai "jellegű" kenyérrel zsíros kenyeret e em fő tojással lila hagymával. Hát ez jól ese . Különben most a
vásárlást másképpen, egy főzés terv szerint csináltam, majd beszámolok az eredményről.
Végezetül kívánok mindenkinek szíve szerin sikeres választást a világ másik feléről.

TT

2.4.17 Hajónapló, 2014.04.07, Whangarei,Új-Zéland 16-ik nap (2014-04-07 14:20) - tothka

Reggel skype Ka val és Janival. Jani már nagyon készül, jó sokat beszélge ünk, így utána igencsak kapkodnom
kelle , hogy a hajó jobb oldalát még árnyékban tudjam alga gátlózni. Viszont így legalább igyekeztem, azt hiszem
rekord időt feste em. Délután a bal oldalt is á este em másodszor és holnap reggelre marad a jobb oldal újra.
Kezd alakulni a Norvik, de az alul levő leverődések javítása még hátra van. Délután beszéltem Kevinnel, nála a
vízre rakás máj. 01.-re volt ütemezve, de én szeretném Húsvét elő megcsinálni.
A csigát le akartam szilikonoztatni, de 160-200 NZ lenne, ezért inkább csak lekenem alga gátlóval, bár ahhoz kellene
egy primer. I 65 NZ az óradíj és persze onnan számít, ahogy a szaki elindul a műhelyből, idesétál, majd visszaér.
Így lehetőleg mindent megcsinálok magam, végül is 13000Ft-ért óránként lelkesen dolgozom.
Holnap délben nagy konyha projektet tervezek, mert ve em bő kg csirkét, a felét kirántom, már megkerestem a
prézlit, a másik felét lesütöm és csinálok francia salátát köretnek. Az eredményről majd beszámolok.
A naplót továbbra is a Pactor modemmel küldöm, most gyorsabb és probléma mentesebb, mint a helyi WiFi.

TT
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Karcagi O ó (2014-04-08 07:05:53)
Szia Tamás, Örülök,hogy újra olvashatom a Norvik infót.Kívánom,hogy hazafelé vezető utad legyen legalább olyan
izgalmas,élvezetes és mindenek felet szerencsés,mint az Új Zélandig vezető szakasz volt. Szép helyen vagy,én 1999-ben
három hetet töltö em o .Eleinte fura volt fejjel lefelé lógni a földgolyóról,de hamar megszoktam,sőt megszere em ezt a
szép, szta emberbarát országot. Életre szóló élmény volt számomra a Norvikkal átkelni az Atlan óceánon.Remélem,hogy
valahol még csatlakozni tudok hozzátok!! Nagyon jó egészséget,kitartást kíván volt utastársad,és remélem Te is így
gondolod:barátod! Karcagi O ó

2.4.18 Hajónapló, 2014.04.08, Whangarei, Új-Zéland 17-ik nap (2014-04-08 08:14) - tothka

A madarakkal kelek, i még ilyenkor alig van mozgás. Reggeli kávé, tea, stb. skype Ka val, este mindig fáradt, ez
a bokatörés nagyon kiszúrt vele (velünk).
Csak könnyű reggelit eszem, gyümölcsöt, Géza és Éva jóvoltából saját készítésű joghurtot, mióta i vagyok, a har-
madik adagot készítem, már nem is hiányzik a kaukázusi kefir. Avocado krémben is specialista vagyok, az üzletben
drágának tűnik az avocado, de négy napi reggelit ad, így már sokkal gazdaságosabb.
Kis gasztronómiai kirándulás után irány az algagátlózás. Délelő a jobb oldalt is megcsináltam másodszor, így a
nagyja algagátlózással készen vagyok, még az oldalakra fogok kenni egy réteget, ha az idő engedi.
Vissza a gasztronómiához. Délben nekifogtam a következő napok ellátmányának biztosításához. Ekkora konyha
projektem még nem volt, de nagyon élveztem. Készíte em egy hatalmas tál francia salátát, ehhez használtam
konzervet is, de főztem krumplit, pucoltam bele almát, a majonézt meghígíto am tejfellel, felséges le . Közben
sütö em a csirke darabokat, főztem még krumplit, ezt a végén kisütö em, de a fő atrakció a ránto csirke volt,
ami ugyan nem le olyan szép, mintha Ka készíte e volna, de őszintén állítom, ugyanolyan finom , omlós le .
Készíte em hozzá hagymás paradicsom salátát és a szomszédtól a slagomért cserébe kaptam pár almás muffint.

[1]
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Most egy hétre el vagyok látva. Elnézést a kis gasztronómiai kitérőért, ezt azon barátaim, ismerőseim kedvéért
írtam le ilyen részletesen, akik régebb óta ismernek és tudják, három éve egy tea főzés is komoly feladat volt, most
viszont nagyon élvezem a konyhai sikereket.
Az ünnepi ebéd után nem volt könnyű alámászni a hajónak, de némi kísérletezés után az alsó festékleverődések
javítása is sínen van. Közben invitáltak egy hivatalos búcsú partyra holnapra, rengeteg kajával, de ezt most ki-
hagyom, inkább csinálom a Norvikot, félek jön a rossz idő, búcsú party meg lesz még bőven.
Amilyen rossz volt az érkezésem utáni átállás, igaz két éjszaka nem aludtam, most olyan jól fel vagyok töltődve,
minden nap több energiám van.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/Lakoma.jpg

2.4.19 Hajónapló, 2014.04.09, Whangarei, Új-Zéland 18-ik nap (2014-04-09 10:06) - tothka

Egyre korábban kelek és kicsit mindig később végzek. Kezd összeállni a Norvik felkészítése a következő nem kis
etapra, most a legfontosabb a vízvonal ala részek rendbehozatala. Délig mindkét oldal felső felét végig kentem,
i kopik leginkább az alga gátló, most ez a harmadik réteg. Kevin ígérte, délben lehet felemeljük a hajót, de nem
tudo jönni, rengeteg munkájuk volt, az utolsó hajót este hatkor emelték ki. 3/4 7-kor jö elnézést kérni, épp
a solar zuhany ala vakartam magamról a festékport. Mondtam semmi gond, rengeteg feladatom van, de ő ra-
gaszkodo hozzá, reggel az első leszek, muta a fogjam fülön. Jellemzően mindenki kedves Új-Zélandon, de Kevint
különösen kedvelem a szorgalmáért, szakmai tudásáért és azért a természetességért, ahogy mindezt csinálja. Dé-
lután a leverődéseket javíto am, csiszoltam, feste em, ami elég hálátlan feladat, mert mindig találni újabb hibát.
Szerencsére a meglevő festékeim működnek és valószínű minden elegendő is lesz. Alga gátlóból 16 liter megy a
hajóra, a balatoni hajómra elég volt egy. Még pár napig jó idő lesz, utána esőt jósolnak, remélem, a fontosabb
festésekkel elkészülök, utána jöhetnek a ben melók.
A francia saláta nem sokáig tarto , vacsorára a maradékot is bepusziltam, ez az a kaja, amit szinte folyamatosan
tudok enni, szerencsére nincs több ilyen. Hazudnék, ha azt mondanám, nem vagyok fáradt, de minden este jóleső
érzés az elvégze feladatok kipipálása.

Köszönöm a figyelmes hozzászólását Dessewffy Zoli barátomnak, aki egy elemi összeadási hibára hívta fel a fi-
gyelmemet az időeltolódással kapcsolatban, ugyanis nem nő két órával az időeltolódásom Magyarországhoz
képest, hanem csökkent, így helyesen én most 10 órával járok előbb, mint o hon.

TT

2.4.20 Hajónapló, 2014.04.10, Whangarei, Új-Zéland 19-ik nap (2014-04-10 09:15) - tothka

Volt egy kis félreértés a hajó alja festését illetően, mivel a szabadon levő részeket ki kelle volna javítanom, hogy
a támaszokat arrébb tegyük. Így Kevin i hagyta az emelőt és az alátét fákat és holnap csináljuk az emelést, addig
a szabad részeket ki kell javítanom. Ez csiszolást, két réteg alapozó festést és egy réteg epoxi festést jelent, amire
rá is ment a mai nap, az alga gátlót csak korán reggel kenem fel. Az állványról leszereltem az erede alátét fákat,
így jobban hozzáfértem a szabad részekhez, de reggel még ezeket is vissza kell szerelnem, így most még a vekkert
is felhúztam hatra. Ez már a vég, mintha dolgozni járnék, persze nagyon élvezem, egyre jobban pörgök. O hon az
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utolsó napokban tudtam találkozni gimis barátommal, Fábián Öcsivel, aki szívesen lejö velem Gárdonyba, kicsit
segíteni, de főleg nagyot dumáltunk. Öcsi ma is fiatalos, örök mozgó alkat, de megdöbbente kijelentésével,
hogy ellustult, illetve elkényelmesede , ami abszolút nem jellemző rá, de még hetek után is morfondírozok a
kijelentésén, hány kortársam valóban elkényelmesede , hogy ezt a finomabb kifejezést használjam. Hát én nem
szeretnék és nem mazochizmusból, hanem , mert úgy érzem, akkor i a vég, na nem fizikailag, de lelkileg biztos.
A közeljövőben e ől biztos nem kell tartanom és remélem a szerencse is mellém szegődik a következőkben. Tegnap
először kapcsoltam be a hajó illetve az autórádiót. Találtam egy nagyon klassz csatornát, ahol folyamatosan jazz
megy, most is ezt hallgatom, nagyon élvezem, gyerekkoromban még nagybátyáim kedvelte ék meg velem ezt
a műfajt, azóta is kedvencem. Holnapra meglehetősen sokfajta feladatom ill. programom van, remélem végig
tudom darálni, az időjárás egyenlőre nagyon kegyes, ma körben ese az eső, de i szinte egész nap sütö a nap.
Ezek után persze csak op mista lehetek. Ezt erősíte e O ó barátom kedves bejegyzése a honlapomra, remélem
fogunk még együ hajózni, jókedvét, életszeretetét, vidámságát sosem felejtem.

TT

2.4.21 Hajónapló, 2014.04.11, Whangarei, Új-Zéland 20-ik nap (2014-04-11 10:26) - tothka

Tegnap este nem akarózo megjönni az álomtündér, ezért elkezdtem olvasni egy amerikai krimit. Nem kelle
volna, végül éjjel egykor beparancsoltam magam az ágyba. Sikerült is elaludnom, de hajnalban felébredtem
ezeknek a kis dög sand fly-ok csípésének a viszketésére. A telefonom hatra állíto am, mert az alga gátlót még
a javításokra fel kell kenni, mielő a támaszokat arrébb rakjuk. Mit mondjak, nem volt egyszerű nekifogni a
munkáknak, ráadásul hatkor i még tök sötét van, szerintem mindenki aludt. Terv szerint nyolcra végeztem, már
hívtam is Viktort, mert mostanra terveztük a sat telefonom szo ver frissítését, ami fontos, különben meghal a
telefon 17.-én. Hát ez a kis frissítés két óra hosszat tarto , szegény Viktor, náluk épp éjfél volt, mire végeztünk.
Ezután már kerestem is Kevint, mikor emeljük a Norvikot. Épp reggelizni indultak, utána én következem. A
támaszokat gyorsan sikerült áthelyeznünk, most már csak a szokásos utálatos festékjavítás várt rám. Este ötre
végeztem, két réteg alapozó, egy réteg epoxi, az alga gátlót holnap kenem fel és akkor a hajó alja kész.
Mivel a készleteim leapadtak, lezuhanyoztam, kicsit rendbe te em magam és bebringáztam a városba. Bárány
helye most marha steaket ve em, és nagyon finom darált húst. Azóta ez már a hűtőben pihen, mint tatár
beefsteak.
Este tudtam beszélni Norber el, sajnos Kinga unokám kórházban van, de szerencsére már jobban van.
Most tényleg nagyon fáradt vagyok, de kicsit még olvasok és természetesen szól a rádióban a jazz.
TT

2.4.22 Hajónapló, 2014.04.12, Whangarei, Új-Zéland 21-ik nap (2014-04-12 08:21) - tothka

Ma két jó dolog is volt. Az egyik a tatár beafsteak, ami öt csillagosra sikerült, nagyon jó volt az alapanyag. A másik,
hogy egész nap ragyogóan sütö a Nap. I olyan kellemes vénasszonyok nyara időjárás van, ez gondolom eltart
még néhány hé g, de az előrejelzés a jövő hétre sajnos esőt mond. Ma kicsit lazíto am, olvastam, terveztem a
gárdonyi házunkat, de a Norvikkal is foglalkoztam, elkezdtem a deckken levő festék javításokat. Szerencsére ezek
eszté kailag ijesztőbbek, mint a valóságban, gondolom egy-két nap ala lejavítok mindent. A csend és hétvégi
nyugalom Ausztriát idézi, talán egyszer Magyarországon is megéljük.
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TT

2.4.23 Hajónapló, 2014.04.13, Whangarei, Új-Zéland 22-ik nap (2014-04-13 11:47) - tothka

Bár vasárnap van, mégis túlórába estem. Szere em volna végezni a dekk festékjavításával, de ez még legalább
egy nap lesz, ma rám sötétede , mire az utolsó ki sz to felületet is sikerült egy réteg alapozóval lekennem. Az
előrejelzés állandóan esőt jósol, szerencsére ez eddig ugyanúgy nem jö be, mint o hon.
A szomszédom egy idősebb új-zélandi házaspár, nagyon szimpa kus, ahogy együ csinálják a hajójukat, nincs egy
hangos szó, de nagyon szépen haladnak, látszik a sok év zedes összeszoko ság. Voltak ma vásárolni, nekem is
hoztak egy kenyeret és egy yoghurt port, mivel a kenyerem pont elfogyo , a yoghurtról pedig elfeledkeztem.
Reggelire tatár beafsteak, továbbra is kitűnő, de nagyon fogy. Több mint negyven éve jártunk Ka val ére ségi
elő matek előkészítőre és melle e, vagy helye e meghívtam vacsorázni vagy a Szerb é erembe a Bem rakpar-
ton, vagy a Paracelsusba a Nagyvárad téren, ahol mindig tatár beefsteaket rendeltünk. Szinte nem is tudok úgy
elmenni az Üllői úton elő e, hogy rá ne pillantsak, pedig év zedek óta nem jártam benn.Na majd a legközelebbi
"szabimon".
Mire lezuhanyoztam teljesen besötétede , viszont ez a kicsit hűvös szabadtéri zuhanyom mindig felfrissít, így
belevete em magam a konyhába és vacsora elő összedobtam egy újabb adag francia salátát. Ez most komp-
likáltabb volt, mint a múltkori, mert nem volt konzervem, ráadásul a lábosok is mindig kicsik voltak, mint a mese-
beli kis gömböcnél.
A jazz adó továbbra is klassz, kicsit olvasok még, aztán pihi. Mindenkinek szép vasárnapot, i már elmúlt.

TT

2.4.24 Hajónapló, 2014.04.14, Whangarei, Új-Zéland 23-ik nap (2014-04-15 08:32) - tothka

Sajnos most bejö az előrejelzés és megjö az eső. Először nem akartam hinni a dologban, mert időnként kisütö
a Nap, így próbáltam a kin javításokat folytatni. Hát az eredmény elég gyászos, gyakorla lag a maradék rozs-
dásodást sz to am le, de festésről szó sem lehete . Vasárnapig esőt jósolnak, addig szerintem maximum deck
mosásról lehet szó kint. Persze az esővel a hőmérséklet is csökkent, éjszakánként fűtök. A ven llátoros melegítőm
elromlo , de a kis olajradiátor működik és egyenlőre elég az ő pár száz wa ja. A Webasto fűtés szóba se jön, az

z kW, jó volt a Dunán, mikor -15°C volt kinn.
Este elkezdtem filmet nézni, utána skype, ami most katasztrofálisan rosszul működö .

TT

2.4.25 Hajónapló, 2014.04.15, Whangarei, Új-Zéland 24-ik nap (2014-04-15 08:47) - tothka

Hajnalban azt álmodtam, hogy Isztambulba megyünk, ami annyira nem ille a képbe, hogy azonnal felébredtem.
Eltelt néhány másodperc, mire tudatosult, hogy Új-Zélandon vagyok és Isztambulról szó sincs. Főleg a beléptetési
procedúra és költségei zavartak.
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[1]

Így viszont korán juto am a mosdóba, ahol régi kedves ismerősömmel Diannal futo am össze. Vele és párjával
Rossal először Colonban találkoztam, utána még többször. Ők egy nagyon kedves kanadai pár, Új-Zélandra jö ek
új életet kezdeni, kívánom sikerüljön nekik.
Az eső most nem ért olyan váratlanul, mint tegnap, persze a belső munkálatokra még gyűjtöm az ihletet.
Katasztrofális a rendetlenség és szeretnék hasonlóan generális rendet csinálni, mintha Ka i lenne és pillanatok
ala minden a helyére kerül. Hát ma erre készültem lelkileg, közben ment a napi ru n, pl. utolsó steak ebédre, a
spenót olyan, mint a töltö káposzta, a harmadik melegítésre le a legjobb. Letöltö em és küldtem haza fotókat,
fél napot szórakoztam a laptopommal, szóval sikerült ellötyögnöm a napot. Jólese , de holnapra komoly terveim
vannak, először is el kell mennem vásárolni, mert fogyóban a készletek, az előrejelzés szerint délelő kisebb az
esélye az esőnek. Majd holnap beszámolok, igazuk volt-e.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0131.jpg

2.4.26 Hajónapló, 2014.04.16, Whangarei, Új-Zéland 25-ik nap (2014-04-16 06:43) - tothka

Egész héten esni fog, kisebb megszakításokkal. Ezt használtam ki délelő bevásárlásomhoz. Délelő volt kedvező
az idő, ezt kihasználva bringáztam be a központba. Vásárlás kri kus pontja a zsemlemorzsa volt, mert e ől függö
a további beszerzés. Végül több érdeklődésre a kilencedik sor közepén alul sikerült megtalálnom, a breadcrumbs-t,
így a beterveze fasírt ebédnek nem volt akadálya.

[1]
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[2]

Az ebéd ragyogóan sikerült, sokan talán nem ér k a gasztro fontosságot, de nekem ez most legalább olyan fontos,
mint a kezdő matrózoknak a kötélkezelés.
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Délután Kevinnel tudtam egyeztetni a vízre rakás időpontját, A rosszidő is lehet szerencsés, mert a norvég hajó
nem lesz kész keddig, így a Norvikot vízre tudják tenni.

[3]

A szomszéd hajónál is kiderült a nagy sietség oka, őket holnap teszik vízre, indulnak Opuaba.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0135.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0136.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0139.jpg

2.4.27 Hajónapló, 2014.04.17, Whangarei, Új-Zéland 26-ik nap (2014-04-18 13:05) - tothka

Hajnali háromkor megjö az előre jósolt front, zuhogó eső, 35 csomós szél, negyvenes befújásokkal. Így aztán
Kevinék se tudták vízre rakni se a halász hajót, se a szomszédomat. A Norvik ugyan kicsit rázkódo a szélben, de
benn kellemes meleg és nyugalom volt, el is csábultam filmnézésre.

[1]
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Délutánra csendesede az idő, így kimerészkedtem az odumból és a recepción elintéztem a számlát, ne kedd
reggel kelljen vele bíbelődni. Az i létem kerek ezer dollár le , ami kevesebb, mint a horvátországi ár, persze min-
imális szolgáltatást ve em igénybe tekinte el a ne ó 65 dolláros óradíjnak. Még ötezer dollárt biztos el tudtam
volna költeni, ha nem én csinálom a hajót, szerencsémre a festékeim és az alga gátló is pont elég le , ami szintén
egy komoly összeg le volna. Így az ezer dolláros számlát mondhatni vidáman fize em, ritkán kerestem ilyen jól.
Ma különben családi ünnepünk is van, mivel ma egy éve születe a legi abb kis unokám, Olivér. Isten éltesse!
Este nyolckor kezdtem elkészíteni a nagyböj menüt, majonézes tojást és szintén majonézes krumpli salátát lila
hagymával. A krumplival meggyűlt a bajom, mert nem akart megfőni, vissza kelle raknom felszeletelve egy kis
után főzésre. Ezek az óriás krumplik borzasztó lassan főnek meg, zenegy óra le , mire végeztem.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0141.jpg

2.4.28 Hajónapló, 2014.04.18, Whangarei, Új-Zéland 27-ik nap (2014-04-18 13:09) - tothka

Bár mára is jósolnak esőt, szép idő ígérkezik. Reggel a halászhajót vízre rakták és utána a szomszédomat is.
A majonézes salátáim nagyon jól sikerültek, egész nap rájártam. Szerencsére az esőből semmi nem le , így egész
nap a festéssel tudtam foglalkozni, míg rám nem estelede . A naplót még vacsora elő elküldöm, vacsi, utána
időben lefekszem, mert holnapra megint sok a terv.
Ha nem lesz eső, akkor az alga gátlózást be akarom fejezni. A hajócsavart befeste em primer alapozóval, erre
kenek két réteg alga gátlót, kíváncsi vagyok számít-e majd valamit, vagy az alga gátló lekopik gyorsan.

[1]
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Mindenesetre ez eddig nem került sokba.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0140.jpg

2.4.29 Hajónapló, 2014.04.19, Whangarei, Új-Zéland 28-ik nap (2014-04-19 09:11) - tothka

Reggel a net abszolút nem működö , így Ka val a sat telefonon tudtam csak beszélni. Most kapcsolok, hogy
17-ig volt jó a régi szo ver, ezek szerint a frissítés működik! Családomnak köszönhetően elég sok kütyüm van a
hajón, azt hiszem egy darabig tényleg nem kell semmi. Ez Norbert fiam véleménye is, és ez szakmai, mivel ő Phd
informa kából.
Reggel mentem be a központba, kicsit túl korán is, mivel a Marina office még nem volt nyitva. Kicsit nézelődtem
a kikötőben és rövidesen ismerőssel találkoztam, Johnnal. a Tiger alu hajó tulajdonosával. Siete , de gyorsan
előadtam kérésem a keddi vízre tételnél való segítségben. Azonnal megígérte átjön Norsandhoz, ez nekem nagy
könnyebbséget jelent. Tízkor kinyito az iroda is, tudtam Sharonnal beszélni, lesz helyem, de még nem tudja
melyik, majd rádión megbeszéljük, vagy a D, vagy a C mólón.
Ezután kis bevásárlás. Az ünnepi ebédre fiatal bárány szeletet ve em, Ka beszélt rá. Ve em hozzá egy üveg rose
bort és ha már Húsvét egy üveg whiskyt. Persze ezt már a likőr shopban.
Mire visszaértem kezdhe em az ebédhez, főleg, hogy közben jö egy jó nagy zápor. A füstölt csülök most jobban
sikerült, mint a tavalyi sonka, eléggé bekajáltam, nehéz volt munkába állni.

[1]
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Viszont fő a kötelesség, végre látom az alagút végét ennek a festős hónapnak, már tényleg nem sok van hátra.
Most vacsi és persze szól a jazz.

TT
—–

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0138.jpg

2.4.30 Hajónapló, 2014.04.20, Whangarei, Új-Zéland 29-ik nap (2014-04-20 06:22) - tothka

Áldo , békés Húsvétot!
Köszönöm a jó kívánságokat, minden olvasómnak hasonló jókat kívánok.
A Húsvét sajnos munkával telik, de hát nincs is kivel ünnepelnem. Már többször akartam írni, hogy kicsit nyaraló
után érzetem van, mivel a flex i is főszereplő. Nem akartam hinni a fülemnek, hogy Húsvét vasárnap még a
motoros fűnyíró is előkerül, ez már tényleg Gárdony.
Én igyekszem csendesebb munkákat végezni, pl. reggel leüríte em a fekál tartályt, ehhez i vannak csövek és üres
kannák. Hát ez nem ese jól, de szükséges volt, ráadásul az elég elhanyagolt WC-m most ragyog. Fellelkesülve az
üres tartálytól, még mostam is egyet, bár az időjárás átvert, a ruhákat át kelle teregetnem a ponyva alá.
Az egyik legundokabb feladatot hagytam a végére, kiengedtem a horgonyláncot (nem volt egyszerű) és kipucoltam
a horgony kamrát. Ennek még nem járok a végén, de közben ebédre megsütö em a bárányom és készíte em
egy kolosszális adag francia salátát.
A horgony lánc jelöléseit elkezdtem újra festeni, de az időjárás közbeszólt, jó sok feladat marad holnapra, de ezt
már megszoktam.
—–
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TT

2.4.31 Hajónapló, 2014.04.21, Whangarei, Új-Zéland 30-ik nap (2014-04-22 10:27) - tothka

A Húsvét hé őre jósolt kellemes idő nem jö be, záporok erős szél kíséretében. Persze a munka sem úgy haladt,
ahogy terveztem.
A horgonykamrát sem tudtam kitakarítani, de rájö em egy banálisan egyszerű megoldásra, hogyan tudom bárhol
megcsinálni. Igaz munkás, mert kézzel kell a 300 kg láncot felhúzni, de ez is sport, nem csak a kondi terem.
Szerencse, hogy vannak céldátumok, mert bár rengeteg dolog maradt holnapra, az biztos, hogy a Norvikot vízre
rakjuk.

TT

2.4.32 Hajónapló, 2014.04.22, Whangarei, Új-Zéland 31-ik nap (2014-04-22 10:36) - tothka

Ötre csináltam ébresztőt, ami még o hon is durva, i meg szinte szentségtörés. Így viszont volt kb. hét órám a
vízre tételig és erre szükség is volt, kb. úgy pa ogtam, mint a nikkel bolha. Nagyjából rendet raktam a hajóban,
elvi em mindent a szemetesbe, a mosás vizeket is, összeraktam a horgonykamra burkolatát, felhúztam a láncot,
megborotválkoztam, mivel megyek vissza a civilizációba, kifize em a számlát, szerencsére működik a családi mód-
szer, Ka feltöltö e a számlámat. John pontosan érkeze , közben Kevinék is az állvány alá tolták a trailert, mit
mondjak nagyon pörgö minden.

[1]
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Elő em egy katamaránt akartak lerakni, de nem le készen, a kormánnyal volt baj. Közben John ellátogato
egy ismerős katamaránra, amelyik Új-Zélandtól 400 tmf-re elveszte e az árbocát, se rádió, se GPS, se navigáció,
egy IPad-del érkeztek meg, csak az egyik motorjuk működö . Ez nekem is egy plusz biztonság, hogy négy helyen
vannak térképeim, plusz a sat telefon. Nem kívánom magamnak, de azt hiszem megfontolandó, amit Jimmy Cornel
ír, hogy a katamaránok az É 30°és D 30°közö hajózhatóak biztonságosan. Én biztosan maradok a monohullnál.

A vízre tétel teljesen profi módon ment, a Norsand és Kevin a sólyamester csillagos ötös, csak ajánlani tudom őket.

[2]

54



[3]

Ahogy a sólya kocsit elhagytuk, Kevinék két kötéllel megfordíto ák a Norvikot és irány a tenger, helyesebben még
a folyó a Basin Town Marináig.
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[4]

A hatalmas nyitható hidat kérésünkre pillanatok ala felnyito ák, öröm volt visszajönni a mondhatni a megszoko
helyünkre. Az orrsugár motor reléjét megint sz tani kell, mivel nem működik, de i sok hajóban nincs is, igaz
orral állnak be. Nekünk azért sikerült farral, az aggódó szomszéd meg is dicsért, bár egy darab pufferje sem volt a
mi oldalunkon.
Johnnak kölcsönadtam a bringám, hogy visszamenjen a kocsijához, én pedig egy lendületben kihúztam a hor-
gonyláncot a deckre, ez lesz a holnapi fő feladat.
Még reggel tudtam beszélni Jani barátommal, pár óra múlva indul, remélem kényelmesebb útja lesz, mint nekem.
Ka ma megy kontrolra a lábával, eléggé aggódom mia a, remélem, minden rendben lesz.
Végezetül, nagyon jó érzés volt érezni újra, hogy mozog a hajó ala am, egy tengerésznek a vízen a helye.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0151.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0153.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0155.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0158.jpg

2.4.33 Hajónapló, 2014.04.23-24, Whangarei, Új-Zéland 32-33-ik nap (2014-04-23 15:57) - tothka

Nagyon jó újra vízen lenni a Norvikkal, de azért nem nagyon jö álom a szememre, míg Ka val nem tudtam beszélni
telefonon, ma volt kontrolon a lábával. Hihetetlen, hogy egy ilyen kis banális baleset, mekkora problémát okoz,
nagyon szeretnénk már túllenni rajta. Közben Jani barátom is úton van a Norvikhoz, gondolom rövidesen sztább
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lesz a kép.
Bár az éjszaka így rövidre sikerült, frissen ébredtem, az idő is szép volt, ezt kihasználva három adagot mostam és
minden meg is száradt. Az utálatos horgonylánc kamra sz tással viszont nem le em teljesen készen, mivel sokat
kínlódtam a fatámaszok szétszedésével, de i is már a finisben vagyok.
Délután kopogtak a hajón és meglepetésemre egy új-zélandi srác kerese , aki crewnak ajánlkozo . Ez eddig nem
is le volna rendkívüli, az érdekessége a dolognak, hogy tekinte el a magyarországi mondhatni lanyha érdek-
lődésnek, pár napja egy crew keresőn van a Norvik, amire két nap ala több mint tucatnyian jelentkeztek, köztük
Tony is, de a válaszokkal meg akartam várni Jani barátomat. Viszont Tony, aki aucklandi pont i járt a marinában
egy másik hajón is érdeklődni, megismerte a Norvikot és így bejelentkeze . Jót beszélge ünk, addig se kelle az
undok horgonylánc kamrával foglalkoznom és megegyeztünk hétvégén újra találkozunk. Nekem szimpa kus volt,
van gyakorlata is és a legfontosabb, látszik tényleg komolyan gondolja az utazást.
Elkezdtem megint figyelni az időjárás jelentéseket, i elsősorban a szélre gondolok. Remélem a pilot és a kor-
mányrendszer hibátlanul teszi a jövőben a dolgát és mi csak olvasgatunk a hajón menet közben. Az határozo an
jó érzéssel tölt el, hogy innen már mindig inkább zárul a kör, de még sok van hátra, ami elsősorban rengeteg új
élményt is jelent.
—–

TT

2.4.34 Hajónapló, 2014.04.25, Whangarei, Új-Zéland 34-ik nap (2014-04-30 15:45) - tothka

Reggel 6-kor keltem, hogy délutánra megpróbáljam a hajót szalonképes állapotba hozni, mire Jani megjön. Az
általános rámolással es takarítással kezdtem, 11-kor 1 órát adtam a horgony kamra összerakására, ezzel kicsit
csúsztam, de készen le . Persze jó koszos le em, közben főztem a krumplit a krumplipüréhez, de éppen a mene-
trendszerin érkezesre a buszmegállóba értem, ahol Jani már várt rám.

[1]
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Ebédre pácolt sertéssültet ve em, a krumpli pürével azt hiszem elvezhető volt, mert Jani eltűnte e. Viszont az
átállás őt is kicsit megviselte, de azért jó sokat dumáltunk, megkóstoltuk a töki pálinkát amit hozo és egy ütemterv
készítés után lefeküdtünk aludni.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/04/jani-erkezese.jpg

2.4.35 Hajónapló, 2014.04.26, Whangarei, Új-Zéland 35-ik nap (2014-04-30 15:51) - tothka

Kellemes nyárvégi időben igyekeztünk a feladatokat súlyozva végezni, először a horgonyláncot engedtük vissza a
helyére, utána a két fokrollerra húztuk fel a yenkee-t és a jibbet. Ezután következe az orrsugár kormány relay

sz tása, ez is sikerült, de valószínűleg nem úszom meg a cserét. Mondhatom produk v es sikeres nap volt.
Csináltunk egy közepes bevásárlást es egy kellemes bárány vacsorát. Közben összeraktam egy új adag (1kg) tatár
beefsteaket, ez is jól sikerült - rendszeresen rájárunk.

2.4.36 Hajónapló, 2014.04.27, Whangarei, Új-Zéland 36-ik nap (2014-04-30 16:01) - tothka

Jani a Suzuki dinghy motor karburátorát próbálta rendbe hozni - sajnos ez egy elég kilátástalan küzdelem volt.
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[1]

Tony, aki az első jelentkezők közö volt a crew-keresőn, pontosan érkeze Aucklandból, akivel egyezte ük a ter-
veinket. Hosszú távon tervezi a vitorlázást és gyorsan el is döntö e, hogy csatlakozik hozzánk, így Fijire úgy néz ki,
hogy három fővel indul a Norvik. A délutáni busszal Tony hazautazo .

A cockpitban beszélge ünk és szereltünk, mikor egy kedves fiatal hölgy a mólóról megszólíto minket, hogy mag-
yarok vagyunk-e. Négy kisgyerekkel volt, akik gyorsan körbe is szaladgáltak a hajon. Azonnal meghívo minket
vendégségbe, és fél óra múlva vissza is jö értünk.

Nagyon szép helyen laknak a környező dombok egyiken, találkoztunk férjével, Peterrel is, aki ismert személyiség a
környéken - kínai gyógyítással foglalkozó orvos.

[2]
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Kicsi a világ, mert egyrészt hallo am már róla az őszi érkezésemkor, Jani es Be pedig egyből közös ismerősöket
találtak.

[3]

60



A nagyon kellemes beszélgetést csak a vacsora múlta felül, kilenc után köszöntünk el tőlük, Be visszahozo
minket a hajóra. Petertől búcsúzóul kaptunk egy különleges füstölt kolbászt, ami a hazai ízeket idézi. A beszerzési
forrást is elárulta - meg fogom keresni.

TT
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Kata a hug (2014-05-05 16:18:42)
Kedves Tamás, Még nem ismerjük egymást, de van egy közös ismerosünk a hajón ;-). A Suzuki motor reménytelen
megszerelésével kapcsolatban: Jani kb 10 hónapos kora óta (azt még csak hírbol tudom), minden szétszerelheto tárgyat
szétszerel, ugyhogy rejtsed el félte kütyüidet :-). Egyebként ez a komment csak egy ürügy volt, hogy megköszönjem a
Gönczy család nevében a sok érdekes leírást. Mivel Janitól "ok", és "Menö"-nél többet nem remélhetünk, minden sorodat
örömmel olvassuk. Egyszóval, jó szórakozást és nagy köszönet a Napló megosztásáért!

2.4.37 Hajónapló, 2014.04.28, Whangarei, Új-Zéland 37-ik nap (2014-04-30 16:08) - tothka

Éjjel zuhogo ez eső, már tényleg i az ősz. Délelő csavarogtunk a városban, sikerült vennem két gumibelsőt a
biciklihez, mivel pár napja kilukadt az első gumi. Holnaptól béreltünk egy kocsit az interneten, azt is megnéztük
es előre elintéztük a papírmunkát.

Egy régiség boltban közel egy órát eltöltö unk, lenyűgöztek az elmúlt kor relikviai.

A késő ebédre mindke őnk egyik kedvencet, krumpli főzeléket főztem fasír al. Meg sztelő volt Jani véleménye,
miszerint olyan le , amilyet a nagymamája készíte gyerekkorában.

Az ac pumpával nem volt ilyen szerencsénk, az új pumpa valamennyire dolgozik, de egyelőre nem tudtuk lelégte-
leníteni. Jani belemerült a számítógépes rendszerbe, es a kábelhalmazt próbálja értelmezni, hogy a saját fe-
jlesztésű szo vere együ tudjon működni a hajóval (meg velem).

TT

2.4.38 Hajónapló, 2014.04.29, Whangarei, Új-Zéland 38-ik nap (2014-04-30 16:23) - tothka

Ma turistáskodtunk. Felve ük a bérautót - egy kis Mazdát. Jani vállalta a sofőrködést, ami szép gesztus volt, mert
most már nem csak fejjel lefele lógunk, de a másik oldalon van a kormány is és persze a másik oldalon kell balra
tartani, amire több tábla is figyelmeztet. A túra célpont Islands Bay volt,

[1]
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közben megnéztük es kipróbáltuk Kawakawaban az ingyenes Hundertwasser városi wc-t,

[2]
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ami egyik nevezetessége, utána megnéztük a művész kiállítását.

[3]

Majd Paihiaban sétáltuk egyet, élvezve a kora őszi időt. Innen néhány percre van a Waitangi treaty grounds,

[4]
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[5]

mely a modern Új-Zéland születésének tekinthető.
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[6]

A környezet lenyűgözően szép és a 180 évvel ezelő történelmi időkbe izgalmas volt belegondolni. A parkolóban
találtunk egy piknikező helyet, ahol elpusz to uk a maradék fasírtunkat, és indultunk tovább Kerikeribe.

[7]
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I az egyik híresség a Stone Store, az ország legrégebbi kőépülete,

[8]
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1832-36-ból és a melle e lévő Mission House 1822-ból egy nagyon kedves kis öböl partján.

Még sötétedés elő át szere ünk volna jutni a nyuga partra, megnézni a ma élő legnagyobb kauri fát, de ránk
sötétede , így visszafordultunk, és 8-ra a Norvikon voltunk. Útközben ve ünk egy grillcsirkét vacsorára, ami
meglepetésünkre meg is volt töltve akar a magyar töltö csirke.

Jani korán feküdt, én meg szöszöltem éjfélig.
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2.5 May

2.5.1 Hajónapló, 2014.04.30, Whangarei, Új-Zéland 39-ik nap (2014-05-04 13:49) - tothka

A mai napra helyi programokat terveztünk. Jani délelő a hajó informa kai rendszerét próbálta felderíteni, én
az iratok soha véget nem érő rámolásába kezdtem, többek közö nem találtam az orvosi papírjaimat, pedig erre
szükségem volt a kontroll vérvételhez, ami pont aktuális. Ez egy ru n dolog- szedek egy gyógyszert, aminek a dózis
beállításához kell.

Délután le , mire el tudtunk indulni. Az orvosnál elég sokat kellet várnom, közel 2 óra ala végeztünk. Innen
rohantunk a fatelepre, ahol még tavaly kinéztem a szalonágyhoz való lee-betét anyagát. Sikerült megvennünk,
utána megkerestük az olajszűrős boltot, de nem volt nálam a minta, így ide később visszajövünk. Ötkor indultunk
a whangarei vízeséshez.

[1]
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[2]

Ezt egy rövid sétával körbe lehet járni.

[3]
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[4]

Visszatérve a városba, i unk egy sört egy pizzázóban, amíg elkészült az elvitelre készült pizzánk. A Norvikhoz érve
Jani kapcsolt először, hogy az alsó víztartályok töltésekor nyitva felejte ük a vízcsapot.
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[5]

Két másodperc ala a hajóban voltam, szerencsére csak addig telt fel az első rekesz, mint az emlékezetes gala-
pagoszi úton, de most édesvízzel – mondhatni átmostuk a hajót az első sós víztől. A nagy teljesítményű sziva yú
most is jól dolgozo , gyorsan kinyomta a pár köbméter vizet. Mege ük a nagyon finom pizzákat, utána órákig
pakoltuk a fenékben az elázo kábeleket, konzerveket, stb.. Nem így terveztük az es programot.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/vizeses1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/vizeses2.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/vizeses3.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/vizeses4.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/sullyedo-Norvik.jpg

2.5.2 Hajónapló, 2014.05.01, Új-Zéland 40-ik nap (2014-05-04 14:06) - tothka

A tegnapi kis baleset nyomait délelő még takaríto uk, mindent úgy rendeztünk, hogy kiszáradjon, mire vissza-
érkezünk a három napos túránkról. Így aztán dél le mire el tudtunk indulni Auckland felé. Csak a Westheavend-be
mentünk mivel a Suzukihoz akartam karburátort venni. Ez sajnos csak rendelésre van Ausztráliából, viszont ve em
egy új bilge pumpát és néhány apróságot. Elsétáltunk Gézáék (Rotorman) marinájába, de még nem érkeztek meg.
Innen már sietős volt az utunk, mert még kb. 200 kilométer volt elő ünk a Waitomo barlangokig, ahol az éjszakát
terveztünk. Nyolc után érkeztünk meg, nagyon jó szállást találtunk és vidám házigazdánk igen érdekes programot
javasolt.
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[1]

Waitomo a világító parázsférgekről híres, amit a barlangokban lehet megnézni szerveze túrák keretében, de egy
sétaúton éjszaka is láthatóak egy közeli folyó melle . Felhívta még a figyelmünket, hogy a szomszéd é eremben a
helyi főzésű sörből minél többet fogyasztunk, annál több parázsférget látunk majd. A tanácsokat megfogadtunk, és
a bennfentes információ alapján két-két sör után elmentünk az éjszakai túrára. A kapo térképvázlat segítségével

z perc sétával megtaláltuk a parázsférgek lakóhelyét.

[2]

Újhold volt, így Jani is megcsodálha a a déli égbolt ragyogó csillagait, és mind ke őnknek felejthetetlen élmény
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volt, amikor meglá uk ezeket a világító kis lárvákat, melyek szinte a csillagos égbolt folytatásaként ragyogtak
a vékony függő fonalai közö . Mindke őnket teljesen lenyűgözö a látvány, a környezet, a víz csobogása, a
páfrányfákkal teli erdő és a sok égbol al összefolyó csillogás.

Éjfélkor kerültünk ágyba, de reggel nyolckor van reggeli.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/szallas-Waitomomban.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/waitomo-glowworm-caves-3.jpg

2.5.3 Hajónapló, 2014.05.02, Új-Zéland 41-ik nap (2014-05-04 14:12) - tothka

Rövid volt az éjszaka, de gyorsan összeszedtük magunkat. Fel kilenckor már a motel reggeliző asztalánál ültünk.

A Waitomo Glowworms Cave a leghíresebb, az idő szűkössége mia ezt néztük meg, életem három legkülönlege-
sebb barlangi élménye közö van. Érdemes rákeresni a neten.

[1]

11-kor már úton voltunk Rotorua felé, gejzíreket es maori emlékeket felfedezni.

[2]
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Ez nem volt szerencsés szakasza az országjárásunknak, mert a szerveze túráról lekéstünk, így csak távolabbról
látha unk gejzír kitörést.

Ötkor indultunk Drury-ba Auckland egyik elővárosába, ahova Milan (akivel Taipei-ben ismerkedtem meg az utazá-
som ala ) invitált minket. I egy kedves újzélandi házaspár vendégszeretetét élvezik és családtagként laknak i .
Igazi újzélandi vendéglátásban volt részünk Bruce es kedves felesége Pazar házában.

[3]
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Ismét éjfél után kerültünk ágyba.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Waitomo-barlang1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/rotorua.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/szallas-Druryban.jpg

2.5.4 Hajónapló, 2014.05.03, Új-Zéland 42-ik nap (2014-05-04 14:59) - tothka

Reggel az ébresztőt háromszor toltuk arrébb, közben Milan juto eszembe, aki már két órája munkába ment, mikor
mi ébredeztünk.

Vera (Milan párja) finom és kiadós reggelije után úton Whangareibe, már hiányzik a Norvik. Beérve Aucklandba
Janival szinte egyszerre mondtuk, hogy nézzük meg Gézáék megjö ek e a Westheaven marinába.

[1]
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Ahogy bementünk a marinába Jani azonnal észreve e, ahogy Géza megy a mólón hajójához. Jó volt vele találkozni
újra.

[2]
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Sajnos Évi (Géza párja) beteg, de nagyon jót beszélge ünk. Egy kis hazai pálinka és sör kísérővel. Említe em Gézá-
nak, hogy a dinghy motorunk csődöt mondo és nem kaptunk hozzá alkatreszt, mire ő mondta, hogy a Mercury
akciósan 700 dollár a melle ünk lévő szervizben, de szombaton nincsenek nyitva. Amilyen pechünk volt Rotoru-
aban, most mellénk szerződö a szerencse. Géza elkísért megmutatni a szervizt, és meglepetésünkre éppen o
találtuk az egyik eladót, aki véletlenül tartózkodo a boltban. A lényeg, hogy z perc ala megve em a motort,
elbúcsúztunk Gézától és a vásár fiával indultunk vissza a Norvikra.

I hon minden rendben, a Norvik várt minket. Vacsorára nagyon finom bélszínt készíte ünk, Jani volt a steak
felelős, én párolt zöldséget készíte em hozzá.

[3]

Jó volt újra i hon lenni.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/auckland1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/rotorman.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/belszin.jpg

2.5.5 Hajónapló, 2014.05.04, Whangarei, Új-Zéland 43-ik nap (2014-05-04 15:27) - tothka

Reggel Jani visszavi e a kocsit, illetve vi e volna, de a kölcsönző zárva volt. Remélem, holnap leadhatjuk a ki-
fizete díjjal, ma nem használtuk. A mai program hajó karbantartás, illetve felkészítés az útra, kikapcsolódásként
reggel mostam egy adag ruhát. Felraktuk az összes csigasoros kötelet, amit ősszel gondosan elraktam, utána Jani
a tengelyfék javításába kezde en a ránto csirke sütésbe. Az ebéd első osztályú le , Jani majd igazolja. (Tényleg.
Jani.)
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Technikai feladatokból ma nekem nem sok juto , mert míg Jani a kockpit elektromos rendszerét javítja én újra
tatár beef steaket készítek és hajónaplót írok. A kockpit világítás már újra működik és azóta a kompasz világítás is.
A blues-jazz adó továbbra is a kedvencünk, csak ezt hallgatjuk - most pedig leteszteljük a mai vacsit.

TT

2.5.6 Hajónapló, 2014.05.05, Whangarei, Új-Zéland 44-ik nap (2014-05-05 13:50) - tothka

Esős reggelre ébredtünk, de legalább nem volt hideg, hajnalban is 17 fok volt. Ha már a kocsi a nyakunkon maradt,
elszaladtunk a közeli üzletbe motor és hajtómű olajokat és szűrőket venni. Utána Jani leadta a kocsit, a bringával
gyorsan visszaért, bár a kölcsönzős még azt is felajánlo a, hogy visszahozza. Az természetes volt, hogy tegnap
nincsenek nyitva, nem is számíto hogy a kocsi nálunk van.

A hajóban eléggé hadi állapotok vannak, de minden nap megoldunk néhány dolgot. Délelő letöltö ük és kiny-
omta uk a Fiji bejelentkezéshez a papírokat, bekötö ük az új bilge pumpát, ami nagyon jól működik, de kioldo
egy biztosítékot, ami az akkubank fele van- nem volt egyszerű megtalálni. Ez most nagyon jó teljesítményű,
örülök neki.

Késői ebédre fasírozo at szere em volna sütni, de nem kaptam darált húst, így két hatalmas sertésszele el jö em
vissza. Nagyon jól sikerült, sült krumplival, paradicsomsalátával az egészet elpusz to uk.

Jani az info rendszert idomítja, én próbálok rendet rakni- egyik sem kis feladat.

TT

2.5.7 Hajónapló, 2014.05.06, Whangarei, Új-Zéland 45-ik nap (2014-05-06 12:51) - tothka

Jani tegnap bőven éjfél után feküdt le, nekem sikerült éjfélkor, így mindke őnknek rövidebb le az éjszaka, mint
szere ük volna. Ezt ellensúlyoztuk néhány extra kávéval és én zöld teával. Jani kicsivel 10 után kiment a buszmegál-
lóba Tony elé, aki mától kiegészí a Norvik legénységét.

[1]
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Az előző naphoz hasonlóan elég sikeresek voltunk ma is. A rámolás az egyik fő tevékenység, Jani a konyhát sele-
jtezte, én Tony helyét alakíto am ki, utána betöltö em a tartalék kannákból a dízelt, hogy frisset tankoljunk és az
összes büdös festékes hígítós dolgot elrendeztem – remélem jól.

Késő délután le mire vásárló körútra indultunk bringával, ehhez elkértük a marina kölcsön biciklijét.

[2]
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Másfél óránk volt, nagyon sok mindent elintéztünk. A felfújható Bal c mentőmellényekhez kaptam patront és
automata kioldót, megrendeltünk két új bilge pumpát, a hiányzó lobogókat, megtaláltuk a Doyle vitorlavarrót,
ahol holnap veszek tartalék latnikat, ve em egy szép gyalult deszkát a felfújható dinghybe padnak, olajat az új
külmotorhoz, végül bevásároltunk vacsorára, amivel kicsit küzdö em, mert borsó főzeléket először készíte em
és receptem sem volt hozzá. A vacsora azért jól sikerült, ránto borjúszelet, utána két óra mire a kijelentkezési
papírokat kitöltö ük.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Tony.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Kapitanyur.jpg

2.5.8 Hajónapló, 2014.05.07, Whangarei, Új-Zéland 46-ik nap (2014-05-09 05:27) - tothka

I minden lájtosan megy, későn fekszünk, későn kelünk. Nekem nyolcig muszáj felkelnem, hogy Ka val még tudjak
beszélni, de a legénység ma kilencig aludt. Reggelire két jó adag sonkás tükörtojást készíte em, utána átmentünk
John-hoz a Dashew hajójára. Örömmel fogado minket és vendégeimnek is megmuta a érdekes hajóját, holnap
kapunk tőle első kézből infókat Fijiről. Utána a marinában leadtuk a kijelentkezési papírunkat, amit elfaxoltak a
vámnak, majd megtámadtuk a helyi bankfiókokat, pár Fiji dollárért. Janinak sikerült szerezni 165-öt, remélem a
belépéshez elég lesz.

A kedvenc szandállom ősszel kimúlt, régóta keresem az utódját. Ka reggel azt jósolta, mezítláb fogok én is járni,
mint a helyiek, ezt mindenképp el szeretném kerülni, így Janival végigjártuk a whangarei üzleteket. Nekem nem
egyszerű cipőt illetve lábbelit venni, jó volt Jani támogatása. Az ötödik boltban rátaláltam álmaim szandáljára,
azóta is a lábamon van.
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[1]

Az i honi projekt az új boci motor kipróbálása volt. Vízre raktuk a dinghyt, felpumpáltuk. Az új motor megnyug-
tatóan jól működik.

[2]
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Mentünk egy jó nagy kört a marinában, visszatérve mindent utazás-helyzetbe rendeztünk. Jani megkért, írjak pár
szót arról, hogy miért vagyunk ennyire elfoglaltak - engem is rengetegen megkérdeznek, hogy nem unatkozunk-e.
Csak csupa nagy betűvel tudom írni: NEM. Mindig van mit csinálni, ki kell próbálni! Ma különben gyönyörű idő
volt, remélem a folytatás is hasonló lesz. A vámhoz péntekre jelentkeztünk be, az időjárás kedvezőnek mutatkozik
a kilépéshez. Jani a saját fejlesztésű szo verét finomítja a Norvikhoz, nekem a trópusi vissza-úton jár az agyam,
rövidesen indulunk.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Cscs-szuper-szandll.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Bocimotor.jpg

2.5.9 Hajónapló, 2014.05.08, Whangarei, Új-Zéland 47-ik nap (2014-05-09 05:29) - tothka

A mai nap már a hasonló indulás elő rohanás jegyében telt. Janit és Tony-t hagytam aludni, ők este éjszakáztak
egy kicsit a közeli sörözőben. Egy kiadós sajtos-sonkás-kolbászos ránto a helyrehozta őket, reggeli után sie ünk
Johnhoz a 11-re megbeszélt találkozóra. Jani szo vere nagy sikert arato nála, a bemutató után John tanácsait
jegyzeteltük a Fiji utunkhoz.

[1]
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Ezután prózai feladataink voltak, a Norvikot kívül-belül sztára kelle varázsolni. Én elbringáztam a hajóboltba a
megrendelt alkatrészekért, Janiék ezala a Norvikot csillogóra mosták, felhúzták a grószt, ki sz to ák a madarak
„nyomait”, rendbe rakták a kötélzetet és még sorolhatnám az elvégze , hosszabb út elő feladatokat. Sajnos
az alkatrész boltban sokat kelle várnom, így visszafele beszaladtam a közértbe, kaja alapanyagért. Az utolsó
pillanatban hozták a sertés darált húst, ezt ve em, 17 darab fasírtot sikerült kihoznom belőle, mind elfogyo ,
mind mege ük. Jani őszinte véleménye szerint fasírtban már nincs hova fejlődnöm. Ezután elmentünk vásárolni,
kilenckor velünk söpörték ki az üzletet, a vásárlás 70 százalékáét megve ük és sikeresen el is pakoltuk a hajóba.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/EDO-instruments.jpg

2.5.10 Hajónapló, 2014.05.09, Whangarei, Új-Zéland 48-ik nap (2014-05-11 10:42) - tothka

Reggel a legénységet hagytam szokásosan tovább aludni, mivel később is feküdtek le, fél 2 körül, mert a Fiji belépési
papírokat addigra sikerült elküldeniük.
A reggelihez továbbra is én voltam a séf, 11-kor John-ék átjö ek elköszönni tőlünk, hoztak egy Fiji könyvet
ajándékba, remélem még találkozok velük, nagyon kedves emberek.
Innentől be kelle indítani a rakétákat, mert 15 h-kor van dagály-csúcs és a hidat is csak du. 4.-ig nyitják fel, ráadá-
sul a Marsden Cove marináig két óra az út és hatkor már tök sötét van. Én tartalék latnikért rohantam a Doyle-hoz,
Jani személyes dolgokat vásárolt, ezala Tony a konyhát te e csillogóvá. Nem főztem, időm sem le volna rá, így
örültünk Jani szerzeményének, 3 jó adag thai curry csirkét hozo . Egykor futás az utolsó bevásárló rohamra,

[1]
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fél háromkor rendeztem a számlát a marina irodában, fél négykor indultunk.

[2]
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Mindenki integete és jó utat kívánt, igazi indulási ceremónia volt.
A hídhoz hasonlóan mint múlt évi érkezésemkor, az utolsó pillanatban jelentkeztünk be, rögtön nyito ák,

[3]

és búcsút inte em Whangarainek, ahol a Norvik fél évig pihent.

[4]

Épp sötétedésre értünk be Marsden Cove-ba, ez az egyik kiléptető kikötő ÚjZélandon, a vám mólóra két hajó fér el,
de mivel csúcs szezon van, rengetegen voltunk kiléptetésre várva, ezért a marina mólóját is megnyito ák elő ünk.
Es g rendet raktunk, az utolsó mozgatható dolgot is próbáltuk biztonságba helyezni.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/bevasarlas-egy-resze.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-marinabol-ki.jpg
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Nekunk-nyilik-a-hid.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-folyon-lefele.jpg

2.5.11 Hajónapló, 2014.05.10, Whangarei, Új-Zéland 49-ik nap (2014-05-11 10:52) - tothka

Senkit nem kelle ébreszteni, mindenkiben van egy kis utazási izgalom, szinte egyszerre korán keltünk. Én azonnal
nekifogtam a főzésnek, hatalmas adag marhapörköltet és öt nagy szelet csirkecombot sütö em le.

[1]

Tony mosogat.

Régi tapasztalatom, hogy ez milyen jól jön egy hosszú út elején, mikor az első napokban, szinte mindenki kissé
tengeri beteg lesz. Én is.

[2]
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Rend van a hajón!

[3]
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A vámos fél 10 körül jö a hajóra, megdicsérte az illatokat, majd 5 perc ala végze a papírmunkákkal. Azt ígértük,
hogy 12-kor elhagyjuk Új-Zélandot, kicsit csúszva, fél 1-kor álltunk át az üzemanyag kúthoz.

[4]

Üzemanyag kút.

Tankolásunk kicsit problémásra sikerült, mert az automata kút nem fogadta el a bankkártyámat, a helyzetet Jani
mente e meg, így délután ke őkor sikerült teli tankkal indulnunk erre az 1200 tengeri mérföldes szakaszra.

[5]
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Az ígért front éppen megérkeze , így zuhogó esőben búcsúztunk a szárazföldtől. Szerencsére az eső hamarosan
elállt és 20-25 csomós szélben 7 csomóval távolodtunk a partoktól. Éjfél elő halzoltunk egyet.
Új zélandi hajóstársunk megnyugtatóan bizonyíto a kormányzásával 8-tól éjfélig ő vi e a hajót, utána Jani négyig,
nekem nem volt vekkerem, így fél négytől a kokpitban voltam. Kár volt sietnem, mert Jani megvárta velem a
napfelkeltét, utána Tony-t taníto a az autopilot kezelésére, sikerült úgy bekalibráni a rendszert, hogy fel vagyunk
mentve a folyamatos kézi kormányzás alól.

[6]
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Viszlát Új-Zéland!

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Tony-mosogat.jpg
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/rend2.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/tankolas-Marsden-Coveban-0510.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Folyopart.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Viszlat-Ujzeland-0510.jpg

2.5.12 Hajónapló, 2014.05.11, úton Fiji felé 50-ik nap (2014-05-11 17:16) - tothka

Janival számoltunk avval, hogy az első napok nem a legnagyobb étvágyat hozzák ki belőlünk, újra meg kell szokni a
tenger hullámzását. A hátszeles menet a kellemetlen döghullámzással ezt az állapotot tovább erősíte e. Tony mag-
abiztosabban érezte magát, közülünk csak ő reggeleze , de ez hamar a halaknál végezte. Tapasztalatom szerint
2-3 napon belül túl szoktunk lenni ezen a kellemetlenségen, délután Janival már e ünk egy kis sajtos szendvicset,
Tony is eve valamit a konyhában.

[1]
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Söröskupakok.
Sajnos háromra a szél annyira lecsökkent, hogy a döghullámok kirázzák a maradék szelet is a vitorlákból, így motort
indíto unk, szeretnénk ebből a szélcsendes szakaszból minél előbb kikerülni.

[2]
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A hajó továbbra is kellemetlenül imbolyog, de lassan kezdjük megszokni. Azért óvatosak vagyunk, a vacsora
valószínűleg 1-2 alma lesz.
Az első napi teljesítményünk a cél irányába 100 tmf ala , de összességében 125 mérföldet te ünk meg. Most
motorozva lassabban megyünk (6 csomó), de a cél irányába. Mindannyian jobban szeretjük a vitorlás meneteket.
Ma alig lá unk pár felhőt, a nap pár perce ment le, de már szinte sötét van, jönnek fel a csillagok, a hold pedig
már délután óta fent van. Bízunk a szta, csillagos éjszakában.
—–

TT
At 2014.05.11. 7:08 (utc) our posi on was 34°08.60’S 174°51.60’E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Kinigfisher.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Pihenes-0511.jpg

2.5.13 Hajónapló, 2014.05.12, úton Fiji felé 51-ik nap (2014-05-12 09:48) - tothka

A kezde tengeri betegségen, úgy néz ki mindhárman az átlagosnál hamarabb túl vagyunk, én lefekvéskor már a
holnapi menün gondolkoztam, Jani szokás szerint jobban aludt mint azt o honi ágyában szoko , újzélandi társunk
szintén kipihenten kezdte a reggeli őrségét.

[1]
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Reggeli.

Janinak többször említe em, hogy a radar számomra eddigi leggyakorla asabb haszna a squellek (zivatarok) kik-
erülése, mivel ezek a képernyőn ragyogóan láthatóak, és kis irányváltással és szerencsével megúszhatunk egy-egy
nagyobb záport.

[2]
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Zivatar a radaron.

Jani az éjjeli őrsége ala szlalomozo az esőfelhők közö és minden záport megúsztunk. Én hajnali őrségem
egyetlen eseménye egy ronda fekete felhő, ami oldalról köve e a Norvikot, de a felkelő nap ezt a párát feloszla a.
Napközben néha a squellek győztek, túl sokan voltak.

[3]
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Squell.

[4]
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Ilyenkor bentről figyeljük az eseményeket, vagy irányítjuk az autopilotot.

[5]

EDO instruments.

Az óceán most már 17 fokos, így a hajóban és a kokpitban is kellemesebb a hőmérséklet.
A tegnap elterveze kaják közül a reggelt egy avokádókrém készítéssel kezdtem, ez még a hűtőben érik, jó lesz
es csemegének, vagy reggelinek holnapra. Azt leszámítva, hogy szinte semmi szél nincs, így motorozni vagyunk
kénytelenek, nagyon jó a hangulatunk, lehet kicsit olvasni, Tony moso /borotválkozo , én az új hobbymnak éltem
a konyhában. Reggelire frankfur t szolgáltam fel, az ebédről pedig Jani számol be:
"Tamás folyamatosan bizonyítja, hogy nem csak a Puffin lekvár adhat erőt és mindent legyőző akaratot.
Gasztronómiai fejlődése jól látszik, már nem csak receptből készít jó kajákat, de krea v húzásai is gyarapodnak. A
virsli levét használta fel a köret elkészítéséhez a hagymás tört burgonyához, ami kiválóan sikerült. A csirkecomb
mellé még uborkasalátát is csinált, ami ’csak simán’ egy jó o honi konyhát idéze . (Szeretném, ha holnap is főzne,
de nem csak ezért dicsérem.)"

[6]
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Chef.

[7]
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Jani délután a hajó számítógépet nyagga a és olvaso , Tony a konyhát te e rendbe, én a főzés fáradalmait pihen-
tem ki.
Az es szokásos rádiózáson kívül Gézával meg van beszélve egy kapcsola elvétel az SSB rádión 19:30-kor, reméljük
sikerül a forgalmazás.
Egyelőre még motorozunk, az új grib-file alapján döntjük majd el, hogy mikor húzunk vitorlát, mivel a szél kissé
frissül.
—–

TT

At 2014.05.12. 8:29 (utc) our posi on was 31°41.27’S 175°06.94’E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Reggeli-0511.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Zivatar-a-radaron-0512.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Squell-0512.jpg
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6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Chef-0512.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Kaja-0512.jpg

Karcagi O ó (2014-05-13 08:47:51)
Szia Tamás, Gratulálok a sikeres elindulásotokhoz Új Zélandról! Élveze el olvasom a rendszeresen írt hajonapló-
tokat.Jól emlékszem 2012 nov.14-re,amikor eloldo uk a köteleket a Kanári sziget Las Palmasi kikötőjéből.Nagy izgalom
volt mind a négyünkben,mert a szüzességünket indultunk elveszíteni,de fájdalom mentesen sikerült az első atlan
átkelés. Fuji szigetek(kb 2000-2300 km)sem egy kis ugrás,de hárman vagytok,és hallom,hogy az automata pilot is
jól,melegedés nélkül müködik,tehát lehet lábat lógatni. Tamás! Micsoda fejlődésen mentél keresztül a konyhai tu-
dományok területén.Gratulálok!! Csak így tovább.Persze a lényeg a KAPITÁNYSÁG.Látom a kormány is jó kezekben van.
Jooooó szelet,Sikeres és élvezetes első szakaszt a hazafelé vezető úton: Karcagi O ó

2.5.14 Hajónapló, 2014.05.13, úton Fiji felé 52-ik nap (2014-05-13 10:56) - tothka

Tegnap végre beállíto am az órámat újzélandi időre, így először fordult elő, hogy a hajnali őrségváltásra Jani
ébreszte . Janiban nagyon sok energia van, így még hajnali négykor ő javasolta, frissül a szél, húzzunk vitorlákat.
Ez ragyogó ötlet volt, különböző variációkban, most a naplóírás időpontjában este fél hatkor két orrvitorlával és
teli takk grósszal 7 csomóval siklik ala unk a Norvik. Sajnos közben egy elég erős ellenáramlatba kerültünk, így a
valós sebességünk 1 csomóval kevesebb. Viszont így is nagy élmény, hogy nem brummog a motor ala unk. Jan-
inak napközben meséltem, ilyen időben kell hajót eladni, mert ideálisak a körülmények. Jani a Norvikot ma lá a
először teljes ku er vitorláza al futni és neki is nagyon tetszik az élmény. Mondhatjuk, hogy a nap egy happy day
volt, kicsi, 1 méteres hullámok, frissülő 15 csomós kele szél.

[1]
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A kajáról már csak annyit mondhatok, hogy akinek nem tetszik elmehet vendéglőbe, de mindenki meg volt
elégedve a mai menüvel is.
Rövidesen töltjük le az új időjárás előrejelzést, csak remélni tudjuk, hogy megmarad a kedvező szél. Holnap
kipróbáljuk a horgász szerencsénket az új csalikkal. Pozíciónk 2014. 05.13. 4:00 UTC-kor 29°57,576 S 175°25,223
E

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-felhokbe-0513.jpg

2.5.15 Hajónapló, 2014.05.14, úton Fiji felé 53-ik nap (2014-05-14 07:35) - tothka

Éjjel fél ke őkor elfogyo a szelünk, mire felmentem a kokpitba Jani már leszedte a grószt, motort indíto unk és a
maradék vitorlákat is beszedtük. Régen aludtam ilyen jót, míg vitorlázva mentünk megnyugtató a motor monoton
duruzsolása, de jobban szeretem hallani a hullámok hangját mikor teljes vitorláza al siklik a Norvik.

[1]
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Jani ma hagyo plusz egy órát aludni, lá a rajtam hajnalban, hogy nagy nagyon jól esne.

[2]
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Őrségben.

Motorozós, zivataros, felhős, eseménytelen nap volt, leszámítva, hogy ma volt először hajó a közelünkben, az AIS
rendszer 17 mérföldre keletre jelze egy cargo hajót.

[3]

A nap szürkeségét feloldandó az előre elkészíte marhapörkölt egy részéből dupla adag gulyáslevest készíte em,
a felét mege ük ebédre a másik fele vacsorára vár ránk.

[4]
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Krumpli pucolás.

A magyaros ízek újdonsült kiwi barátunknak is tetszenek, mivel magyaros a hajókonyha, ez nem hátrány.
Éjszakától egy szélerősödést várunk, így kihasználva az utolsó csendes időt, a teljes személyzet fürdésnapot ren-
deze , ebbe a borotválkozás is bele tartozik.
Az idő borús, a kedvünk derűs. Ma volt idő olvasni, térképeket nézegetni, programokat tervezgetni.
Pozicionk 2014. 05.14. 6:00 UTC-kor 27°54,601 S 175°38,242 E

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-szaki-0514.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Orsegben-0514.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/felhok-0514.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Krumplipucolas-0515.jpg

2.5.16 Hajónapló, 2014.05.15, úton Fiji felé 54-ik nap (2014-05-15 10:27) - tothka

Jani négykor ébreszte , frissülő szélben gyorsan eldöntö ük, hogy pihenni küldjük a "vasgenakkert" és vitorlát
bonto unk. A nagyvitorlába még tegnap bekészíte ük a ke es reffet, - mivel az előrejelzés alapján erősödésre
számítunk - és hozzá csak a yenkee-t engedtük ki, mivel erősen hátszeles a menet.

[1]
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A szél egész nap kitarto , folyamatosan erősödö 25 csomóig, a Norvik nagyon élvezi a ficánkolást, mi egy kicsit
kele esebb szélnek jobban örülnénk, nem billegne ennyire a hajó.

[2]
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Morcos égbolt.

[3]

Repülő hal.
Az éjszaka a tegnapinál hűvösebb volt, a nappal is felhős, néha sütö csak ki a nap pár percre, az erősebb szél-
ben a szélgenerátor pótolta azt az energiát, amit a napelemek ellazsáltak, így délutánra megint 100 %-on volt a
töltö ségünk.
Mindenkinek volt ideje ma a hobbyjával foglalkozni, Jani nézte a kissé morcos tengert, Tony az időjárás jelentéseket
tanulmányozza,

[4]
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én továbbra is jó hobbymnak hódolok, nem volt panasz a konyhára ma sem.
Várhatóan holnap már újra a trópusi ég övben hajózunk, mindannyiunkban van egy kis türelmetlenség, végül
is közel fél-atlan átkelési szakaszra vállalkoztunk egy elismerten nehezebben hajózható vízterületen a változó
szelek vidékén, ahol az időjárás bármikor okozhat meglepetést.
O ó barátomnak köszönöm a bejegyzést, a palóc bableves sem várat sokáig magára a mamája receptje szerint,
egyetlen kihívástól félek, hogy a receptet megtaláljam. Az íze már a számban van, a recept a hajó mélyén.
Az utolsó 24 órában 136 tengeri mérföldet te ünk meg.
Pozíciónk 2014. 05.15. 6:00 UTC-kor 2546,215 S 17621,495 E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-kormanynal2-0515.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Morcos-egbolt-0515.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/repulohal-0515.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Tony-radiozik-0515.jpg

Karcagi O ó (2014-05-15 17:31:12)
Joooooó szelet NORVIK! Szia Tamás!Ne keresd a Palóc bableves receptjét,úgysem találnád meg,mert elázo .Küldöm
Aranka néni jóváhagyásával: Hozzávalók: A Csendes Óceánra való tekinte el 0.5kg konzerv bab(tarka vagy fehér) 4-5
gerezd fokhagyma, 3-4 babérlevél, 1 fej vöröshagyma, só,majoranna,ételecet, Füstölt kolbász tetszés szerint 4-5 krumpli A
rántáshoz:olaj,liszt,kevés pirospaprika. A habaráshoz:liszt,0.5 liter tej Elkészítés: A babot kb.3 liter hideg vízbe teszed,hozzá
adod a 4-5 gerezd fokhagymát,babérlevelet,sót és a vöröshagymát(ezt a végén ki kell dobni)Irány a tűzhely,mikor a
bab puha hozzá teszed a hosszú szeletekre vágo krumplit,és pár perc ala azt is puhára főzöd.Vigyázz, ne sokáig,mert
akkor szét fől. Jön a RÁNTÁS:3-4 evőkanál olajon aranysárgára pirítod az 1 púpozo kanál lisztet(piros paprikával még
szebb lesz)Hideg vízzel hígítod,és a babhoz öntöd. Jön a HABARÁS:2 evőkanál lisztet 1 dl hideg tejben csomómentesen
elkevered,majd hozzá öntöd a többi 4-5 dl hideg tejet,szürőn keresztül ezt is a babhoz öntöd. A végjáték:ízlés szerint még
só,majoranna,1 evőkanál ecet és a karikákra vágo füstölt kolbász.10-15 perc össze fözés után ehető. Igazi hajós étel,mert
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2-3 napig is ehető,már ha marad.Jó étvágyat! Írigykedö barátod: Karcagi O ó

2.5.17 Hajónapló, 2014.05.16-17, úton Fiji felé 55-56-ik nap (2014-05-17 09:35) - tothka

A tegnapi grib filet (időjárási adat file) elemezve Janival úgy döntö ünk, hogy takkot váltunk (elfordulunk nyugatra)
az északon keletre távozó alacsony nyomású front mia . Az éjszaka így is mozgalmas volt, nagyon erős és labilis
volt a szél és reggel jó gribet sem tudtunk letölteni, így érzésre fordultunk vissza északra, közel 70 mérföld kitérő
után Fiji felé.
A délelő viszonylag csendes 25 csomós szélben telt, de hamarosan rájö ünk, talán túl korai volt a takk váltás,
mert a szél egyre erősödö , 30 csomó fölé, 40 csomót is lá unk a műszeren. Pár napja azt kívántuk, 20 csomó
fölé ne menjen a szél, most azt kívánjuk maradjon tartósan 35 ala . A hullámok dombnyi méretek, de ezek már
nagyon nagy dombok. Az utóbbi két napban, éjszaka óta már én is, hevederrel bekötve ülünk a kormányhoz.

[1]

Tony őrségben.

[2]
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Repülő halak.
Pár éve még csak elhatározás volt bennem, hogy a konyhában is alkotni fogok, de azt még tavaly sem gondoltam
volna, hogy 35 csomós szélben komple ebédet dobok össze a legénységnek. Aki ezt már próbálta, tudja mekkora
kihívás.

[3]
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Ahogy délután erősödö a szél Poszeidont megkínáltam egy jó whiskey-vel, legyen kegyes hozzánk a Fijire való
érkezésünkkor.Alkonyat elő , nem lehete tovább halogatni, megbeszéltem a társaimmal, hogy meg kell csinálni
a harmadik reffet, 35 csomós szél ide vagy oda. Tekinte el, hogy bár Janival már vitorláztam, Tony teljesen új a
csapatban, részletesen végigbeszéltük a teendőket. Hát az eredménnyel csillagos ötösen meg vagyok elégedve,
öt méteres hullámok, 35 csomós szél, a reff gyönyörűen áll, a hajó sokkal könnyebben irányítható.

[4]
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Nagyon kék.

Pár perce lekértük az jó grib file-t s néhány e-mailt is kaptunk barátainktól, megnyugtat, hogy a front 12 órán
belül elvonul felölünk, több hajó is lassíto , ki több ki kevesebb sikerrel. Reméljük hogy a holnapi naplóban már
egy napsütéses érkezés elő izgalmas beszámolóval tudunk szolgálni.
Légvonalban megte távolságunk az utolsó 24 órában 104 tengeri mérföld.
Pozíciónk 2014. 05.17. 6:00 UTC-kor 2159,756 S 17533,203 E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Tony-orsegben-0517.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Repulohalak-0516.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Dolongelos-ebed-0516.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Teljesen-kek-0516.jpg

2.5.18 Hajónapló, 2014.05.18, úton Fiji felé 57-ik nap (2014-05-18 11:00) - tothka

Mivel a pilotot nem tudtunk használni az erős szélben két órás őrségváltást beszéltünk meg, ilyen időben kézi
kormányzással ez is bőven elég. A szél egész éjjel 35 csomó körül fújt és rendszeresen bőrig áztunk a zuhogó
esőben.

[1]
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Reggelre az előrejelzésnek megfelelően csökkent a szél, délelő kisütö a nap, és valódi trópusi időnek örülhet-
tünk, meg kis szivárványt is lá unk. A grószt visszahúztuk ke es reffre, és mikor a szél 20 csomó körül stabilizáló-
do , a yankee-t is 100 %-ra kiengedtük. A késői reggeli nagyon jól sikerült, bár nálam nem sokáig maradt bent,
legnagyobb meglepetésemre halakat ete em életemben másodszor. Mindnyájunknak hiányzik az éjszakai alvás,
én a napló elküldése után kihasználom az időt egy kiadós alvásra. A horgászatban nincs szerencsénk, pedig Jani
bevete e a szupercsalit, de semmi nem érdeklődik.

[2]
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[3]

Hal helye krumpli főzelék1.
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[4]

Krumpli főzelék2.

Reggel észreve em, hogy a szélgenerátor rakoncátlankodik, nem megy a töltés róla, valószínű csak Fijin tudjuk
diagnosz zálni, bizonyara túlteljesíte az utóbbi napokban. Gézaékkal rendszeresen tudunk rádiózni, jól haladnak
Új-kaledónia felé. Nekünk valószínűleg lassítani kell, hogy világosban érjünk a bejárathoz, 36 óra múlva.
Pozíciónk 2014. 05.18. 6:00 UTC-kor 19°59,656 S 175°54,939 E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Elazva-0517.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-horgaszcucc-0514.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Krumplifozelek-0518.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Krumplifozelek2-0518.jpg

2.5.19 Hajónapló, 2014.05.19, úton Fiji felé 58-ik nap (2014-05-19 12:05) - tothka

Az éjszaka békésen és eseménytelenül telt 14-15 csomós széllel, amíg Jani őrsége ala ezt az idilli állapotot egy
hatalmas dörrenés félbe nem szakíto a. Először azt hi e, nekimentünk valaminek, aztán észreve e, hogy a boci
szakadt rá a hátsó korlátra a daruról. Egy sekli adta meg magát, de pár perc ala a helyére húzta a kis csónakot.
Lemerült akkumulátoraimat az is segíte feltölteni, hogy Jani hagyo aludni, de nem volt pofám tovább aludni,
mint plusz fél óra, nagyon jól kipihentem magam.

[1]
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Reggel azért bekaptam egy nagyon gyors squelt 30 csomós széllel, ami ala omosan és hihetetlenül gyorsan jö .
Jani alsógatyában szaladt ki, hogy segítsen reffelni. Ez már megszoko esemény, volt mikor hasonló eset során én
áztam bőrig pizsamában. Reggeli őrségváltás után Tonynak magyaráztam a cruising technikákat, trópusi squellek
kivédésére. Az előző napok kellemetlen időjárása után megérdemelten lazíto unk egész nap. A reggel világosban
szeretnénk megérkezni a Navula Passage bejárathoz ezért nagyon ráérős a hátralevő utunk. Az egész eddigi utunk
során az egyetlen cargo hajó kivételével - amit csak az AIS rendszeren észleltünk - a civilizáció semmi nyomát,
földet, hajót, sőt még repülőgépet sem lá uk. Jani azt mondta, mivel ő a GPS-ek világából jön, már nem is hisz a
chartplo ernak, hogy van valami elő ünk, amíg a szemével meg nem látja. Horgászatban nincs szerencsénk, de
véleményem szerint nincs hal.
A nagy lazítás után már szokásos kiadós nagy reggelivel szolgáltam, délután felmértem a zöldségkészleteinket és
Tony legnagyobb meglepetésére 12 krumplit pucolta am vele, mivel egyszerre többféle ételt készítek, nehogy a
karanténban végezzék a zöldségek. A paprikás krumpli szokásosan jól sikerült, újzélandi társunknak is nagyon ízle ,
különösen a kis magyaros kolbászdarabkák, amit életében talán először kóstolt. A legnagyobb tálban készíte fran-
ciasaláta pihen a hűtőben, a ké ele módon készíte avokadókrémet valószínű mar csak reggel fogom elkészíteni.
Gézáékkal immár hagyományosan 7 órakor rádiózunk, Jani a hajórádiós, ma is sikerült velük beszélnünk, tegnap
erősebb szélben ami mostanra lecsökkent, így kényelmesebb menetük van nekik is.
Az utolsó 24 órában megte utunk légvonalban 91 tengeri mérföld.
Pozíciónk 2014. 05.19. 6:00 UTC-kor 18°55,026 S 177°03,343 E
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Panorama-0518.jpg
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2.5.20 Hajónapló, 2014.05.20, Fiji 59-ik nap (2014-05-20 18:11) - tothka

ISMÉT A TRÓPUSOKON.
Éjfélkor Jani ébreszte , hogy teljesen elállt a szél, így motort indíto unk, ami az akkumulátorok töltésén is sokat
segíte . Negyed ötkor mentem ki a kokpitba, Jani békésen szundikált, de megfigyeltem, 20 percen belül ellenőrizte
a műszereket. Háromnegyed ötkor meglepe en kérdezte, hogy mióta óta ülök melle e. Megnyugta am, a biz-
tonsági intervallumon belül ellenőrizte az ellenőrzendőket, igaz engem nem ve észre.
Megint olyan napkeltében volt részem, amiért érdemes vállalni a hajnali utolsó őrséget, Fiji szilue je fölö fekete
trópusi zivatarfelhők közö ragyogo fel a felkelő nap.

[1]

[2]
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[3]

Sokan kérdezik mit élvezek a hosszú távú vitorlázásban, a válasz egyszerű: a megérkezést.
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Ebben az idilli környezetben hívtam fel családomat, meg gratuláltam Esztert születés- és névnapja alkalmából. Kic-
sit fájó szívvel gondoltam a hét o honi családi összejöveteleire, legkisebb unokámnak hévégén lesz a keresztelője,
így az egész család együ lesz, csupán én vagyok a világ másik felén.
Újzélandi idő szerint z órakor értünk a Navula Passage-hoz. Én mar több hasonló bejáraton mentem át, de
hajóstársaimnak furcsa volt elsőre a hullámtörések közö áthaladás. A bejára ól még 30 mérföld Lautoka
horgonyzóhely, csendes vízen motoroztunk, így az akkumulátor telepeket újra tudtuk tölteni. Fel négykor
dobtunk horgonyt, i unk egy manőverslukkot a szerencsés megérkezésünkre, bejelentkeztünk a port kontrollhoz,
rövidesen válaszoltak: várnak minket... Épp zárásra értünk a hivatalba, nagyon jó fejek voltak, némi túlóra felárért
minden formaságot kézségesen elintéztek. Ennyi dokumentumot még egyetlen beléptetésnél sem kaptam, mint
i . Mire végeztünk, ránk sötétede , de azért egy rövid sétára bementünk a városba. A közvilágítás teljes hiánya
melle elgondolkoztató élmény volt. A kikötő medence jól meg van világítva, így visszataláltunk a Norvikra, mert
szokásosan megint elfelejte em lámpát vinni magammal. Közel 25 éve fogadom meg minden ilyen alkalommal,
hogy soha nem indulok el lámpa nélkül.
A Norvikra visszatérve Jani és én whiskyvel és sörrel öblítjük az út sóját. Valami vacsorát összedobok a csapatnak,
lehet hogy ez nem lesz Michelin csillagos. Viszont a tegnap készíte franciasalátám kapcsán, amit ma köretnek
szánok, jut eszembe, Jani tegnap kifogasolta, hogy a zöldborsó konzerv volt. Mit válaszolha am volna, nem
tudom prezentálni azt a friss borsót, amit ezelő közel 40 éve egyetemista nyári gyakorlókként a Töki Tsz.-ben
kombájnoltam.
Van még whisky a hajón, élvezzük a trópusi illatokat, és holnap elkezdjük felfedezni a szigetet.
Pozíciónk 2014. 05.20. 6:00 UTC-kor 17°35,959 S 177°26,500 E
—–

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Fiji-0520.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Quebeck-0520.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Fiji2-0520.jpg

2.5.21 Hajónapló, 2014.05.21, Fiji 60-ik nap (2014-05-21 14:06) - tothka

Bula bula!! Ezzel a fidzsi köszöntéssel üdvözlöm olvasóimat, ahogy i szinte minden járókelő üdvözöl minket. Ez
egy vidám alapot ad a különben is nagyon barátságos légkörhöz. A tegnap es naplóírás után Janival még rendesen
megünnepeltük szerencsés megérkezésünket, ami egy literes whisky elpusz tását jelente e pár sör kíséretével
testsúlyarányosan, Jani 1/3-dal nehezebb nálam.

Én hétkor ragyogó napsütésre ébredtem, kiültem a kokpitba kellemes szellő borzolta a vizet a partról finom tró-
pusi illat jelezte, haza jö em. Ezt túlzás nélkül mondhatom, hogy így érzem, talán valamelyik előző életemben
én is egy kenuban lapátoltam a Csendes Óceán hullámain. A szép időt kihasználva két adag ruhát kimostam, jó
ezt így mondani, pedig a mosógép mossa. Az energiamérlegünk teljesen rendben, délutánra 100 %-on vagyunk,
köszönhetően a napsütésnek.

A konyhakulcsot továbbra sem adtam át, mire társaim is összeszedték magukat, bőséges reggelivel szolgáltam.

A cruising permit intézésére csak délben indultunk be Lautokába,

[1]
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[2]

Jani nevete , hogy most viszek lámpát, de én sem gondoltam, hogy majdnem szükség lesz rá, olyan későn értünk
vissza a Norvikra.
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Jani a szárazföldön második napja igazi tengerészre jellemző imbolygással jár, panaszkodik is, hogy minden mozog
körülö e.

A hivatalban pont ebédszünet volt, amikor megérkeztünk, így kis bevásárlással ütö ük agyon az időt.

[3]

Ve ünk 100 m orosz horgászzsinórt 2 fidzsi dollárért, magamnak egy flipflop papucsot 4,5 dollárért, krumpli pucoló
késeket 1 dollárért, stb.. az egész bevásárlás 9 dollár volt, ami kb. 1200 forint.

[4]
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[5]

[6]
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Fáradt épület

Ke ő elő már a hivatalban voltunk, ahol kedvesen közölték, három napon belül kész az engedélyünk, némi un-
szolásra ezt holnap reggelre módosíto ák. Ekkorra már nemcsak szomjasak, de éhesek is le ünk, beültünk a
Lautoka Hotel é ermébe pizzázni és sörözni. A sörökkel még csak elbírtunk, de a három L-es méretű pizza még
nálam jobb étvágyú barátaimon is kifogo , így a maradékot becsomagolta uk.

[7]
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Pizza méretek

Délután Jani felvállalta a helyi férfiak hagyományos ruha viseletét, és vásárolt magának egy sulu-t, ami a gyakor-
latban egy szellős szoknyát jelent.

Ezután épp záróra elő sikerült egy Vodafone boltban vásárolnunk mobil internetet, így végre nem vagyunk wifire
kényszerülve. Az este így az internetezés jegyében telt.

Jani felpróbálta új ruhadarabját, szerinte nagyon prak kus viselet a trópusokon, holnap lehet hogy én is bővítem
ruhatáramat egy hasonló darabbal.

[8]
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Ffi szoknyában

Hamarosan fotók is kerülnek fel az utóbbi 10 nap eseményeiről. O ó barátomnak köszönöm a receptet, az ered-
ményről be fogok számolni.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Lautoka-0521.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Norvik-horgonyon-0521.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Pliz-no-0521.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Lautoka3-0521.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Lautoka2-0521.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Faradt-epulet-0521.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Pizza-meretek-0521.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Ffi-szoknyaban-0521.jpg

Kata (2014-05-21 21:22:03)
Oriasi elmeny volt a kepeket latni es osszehasonlitani azokkal a keppekkel amit a naplo olvasasa utan "lelki szemeim"elo
la am :-) Egyszoval a leirasok nagyon elethuek :-) Tovabbi jo kalandokat kivalok nektek!

2.5.22 Hajónapló, 2014.05.22, Fiji 61-ik nap (2014-05-26 08:47) - tothka

Kicsit borús reggelre ébredtünk, de azért egy adag mosást még elbírt az elektromos rendszerünk. Jani Tonyval ma-
jdnem délben indult el Lautokába intézni a hivatalos dolgokat. Mindent sikerült elintézniük, megkaptuk a hajózási
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engedélyt.

[1]

Egészségközpont.

A piacon sikerült kávát venniük, amit a helyi törzsfőnököknek illik ajándékba vinni.

[2]
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[3]

Piac.
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Este bementünk megnézni az éjszakai életet, ami mint kiderült főleg a helyiek szolid iszogatását jelen .

Közben elhagytam a cipősarkamat.

[4]

Idejében visszaértünk a hajóra és jót pihentünk.

[5]
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TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Egeszsegkozpont.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Kava-gyoker.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/piac1.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Ciposarok.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Vissza-a-Norvikra.jpg

2.5.23 Hajónapló, 2014.05.23, Fiji 62-ik nap (2014-05-26 08:53) - tothka

Szokásosan későn keltünk, mire indultunk a városba, megint majdnem dél volt. Ve em többféle ragasztót, a pi-
acon viszont volt szerencsénk, mert szinte csak ananászt tudtunk venni. Feltöltö ük az élelmiszerkészleteket a
szupermarketben. A kikötőbe vissza egy régi taxival mentünk, közben megálltunk venni helyi rumot és sört, ami
reményeink szerint finomabb lesz, mint az előző.

[1]
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Délután háromkor felszedtük a horgonyt és elindultunk Vuda marinába.

[2]
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A megérkezés izgalmas volt, mert a térkép legalább 200 métert tévede , szerencsére van internetünk, így műhold-
képen néztük a bejárat pontos helyét, ami még így is elég ijesztő volt a 25 csomós szélben, a két oldalról megtörő
hullámok mia . A bejárat melle bárból sokan fényképezték a Norvikot és üdvözöltek minket a hajóstársak.

[3]

Vuda point.

Első éjszakára az üzemanyag kúthoz tudtunk állni, mivel a recepció már zárva volt. Az estét a közeli bárban töltöt-
tük, jelentős mennyiségű alkoholt fogyaszto unk, többek közö a helyi 56 %-os rumot.

[4]
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Találkoztam azzal az osztrák hajóssal, aki Rarotongán segíte a kikötésben. Ő december óta Fidzsin van.

A hajóra visszatérve nem ért véget a móka, közösen megsütö ük a csirkecombokat, és utána Jani fergeteges mag-
yar disco estet rendeze , amit Tony is élveze .

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/taxi1.jpg
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2.5.24 Hajónapló, 2014.05.24, Fiji 63-ik nap (2014-05-26 13:40) - tothka

8-kor felébreszte ek minket, hogy át kell állni a kútról a helyünkre. Ha már i voltunk, gyorsan megtankoltuk a
Norvikot, és beálltunk az új helyünkre. A napot a másnaposság jellemezte, társaim azonnal visszafeküdtek aludni
én még a kikötési manőver lendületével összeállíto am egy adag francia salátát és utána dőltem csak ágynak.

Jani napközben szerkeszte egy új áramcsatlakozót, én főztem egy toszkán paradicsomlevest. Nem voltunk túlzot-
tan produk vak ma.

Most elmegyünk a közeli szálloda medencéjébe fürdeni, az estéről holnap számolunk be.

TT
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2.5.25 Hajónapló, 2014.05.25, Fiji 64-ik nap (2014-05-26 13:52) - tothka

A tegnap estét csak pár szóban érdemes említeni, Nadi éjszakai élete a hírek ellenére alig különb mint Lautokajé.
Két disco van egymás melle a White House és az Ice Bar, ezek meglehetősen szolid, helyi találkozóhelyek. Időben
visszaértünk a hajóra es viszonylag korán lefeküdtünk.

[1]

Járópadló.

Vasárnap későn ébredtünk, nem volt hova sietni. Víz továbbra sincs, minden zárva semmit nem tudunk intézni.
Viszont meleg van es párás az idő, így erőt ve ünk magunkon es felraktunk a napellenző ponyvát.

[2]
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Mindennel felszerelve.

A nap fénypontja a szomszéd resortban a pancsolás melle elfogyaszto sör volt.

[3]
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Jani végre összekombinálta a Gáborék által meg tavaly küldö darukezelő panelt a félig tönkrement, silány
minőségű Lofrans csörlő távirányítójával. Így most már megbízhatóan tudjuk kezelni a horgonycsörlőt a hajó or-
rából is.

A marina Sunset Bárjában búcsúzta uk a hetet pár helyi sör melle régi és új hajós ismerőseim társaságában.
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Jaropadlo-0525.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Mindennel-fel-van-szerelve-0525.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Dolgos-hetkoznap-0525.jpg

2.5.26 Hajónapló, 2014.05.26, Fiji 65-ik nap (2014-05-26 14:01) - tothka

Hé ő új hét, új munkanap. Komolyan vesszük a feladatainkat, meg kell oldani a Norvik gázellátását. A régi palack-
jaim még fidzsi viszonylatban is elfogadhatatlanul rozsdásak, így gyorsan döntö em, új palackokat veszek. A prob-
léma a különböző csatlakozó elemek összehozása a meglévő mágnes szelep/reduktor/flexibilis cső elemekkel. Re-
duktort ve ünk az palackhoz, viszont a negyedcollos balmenetes csatlakozó a mágnes szelephez egy százdolláros
projekt volt Lautokaban. Taxisunk segítségével ezt egy helyi "mindent megoldunk" gépműhelyben tudtuk megc-
sináltatni.

[1]
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Fidzsi Bekesanyija.

Taxisunk este meg is hozta a hajóhoz az alkatrészeket.

[2]
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Holnap már csak az új palackok beszerelése van hatra.

Janival megkeressük Tonyt a marina bárjában, iszunk vele két búcsú sört és reményeink szerint holnap tovább
indulunk a közeli Musket Coveba.

[3]
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Sunset bar naplemenetekor.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Fidzsi-Bekesanyija-0526.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-100-dollaros-eletmento-csatlakozo-0526.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Sunset-bar-naplementekor-0526.jpg

2.5.27 Hajónapló, 2014.05.27, Fiji 66-ik nap (2014-05-28 06:57) - tothka

Reggel a palackvásárlással kezdtük, míg Jani es Tony elmentek a gáztelepre, addig én a tegnap vásárolt csirkecom-
bokat sütö em le, közben még egy utolsó adagot mostam, kiporszívóztam és felmostam a hajó belsőt, addig a
többiek a hajót kívülről sz to ák. Mire útra készek le ünk, jócskán délután le , így igyekeznünk kelle , hogy
a csupán 13 mérföldre lévő Musket Cove-ba még világosban elérjünk, mivel ez egy zátonyokkal, korallpadokkal
tagolt szigetcsoport. Először motoroztunk, de a szél rövidesen kedvezőre fordult és a 22-24 csomós negyed szél-
ben szilaj vitorlázással érkeztünk a reef bejáratához.

[1]
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Irány Musket Cove.

A korallok közö motorral manővereztünk, és a nap utolsó sugarainál kötö ünk rá egy bójára a marina bejárata
elő .

Jani szokásosan nagyon be volt indulva, hogy menjünk ki a partra, én csi to am, soroltam az elő ünk álló fe-
ladatokat, majd mire mindennel végeztünk, a korom sötétben nem kelle magyaráznom, miért nem érdemes az
ismeretlen partra indulni.

Így hajón elköltö vacsora után a megérkezésünket szolid magyar zenékkel ünnepeltük. Idejében lefeküdtünk
aludni. A 20 csomó fölö szél kitarto , ami kellemes klímát biztosíto a hajón.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/Irany-Musket-Cove1.jpg

2.5.28 Hajónapló, 2014.05.28, Fiji 67-ik nap (2014-05-28 07:04) - tothka

Szép napsütéses reggelre ébredtünk és bejelentkeztünk a marinába. Ekkor tudtuk meg hogy a bója nem biztonsá-
gos ilyen súlyú hajónál, ráadásul estére 40 csomós szelet jósolnak, javasolták álljunk be a marinába. A marina a
térképünkön nem is szerepelt, ami még mindig jobb volt, mint Vuda Pointnal, ahol körülbelül 200 méterrel volt a
térkép elcsúszva.

A rádión kapo instrukciók szerint a bejárat jobb oldalán baj nélkül bejuto unk a kikötő medencébe. Horgonyt
dobva elöl, hátul két farkötéllel álltunk be. (Nincs mooring)

Musket Cove nagyon hangulatos nyaraló hely, rengeteg szolgáltatással, Jani délután elment búvárkodni, Tony hol-
nap kezdi a búvár tanfolyamot, én a helyi sósvízi medencét próbáltam ki.

[1]
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Rája

Körülbelül 20 méterre van tőlünk a bár, ahol van lehetőség a hozo húsokat meggrillezni, pénzes grillsütő au-
tomatákkal. I fogunk ma vacsorázni, reményeink szerint finomat.
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Raja.jpg

2.5.29 Érkezés a Vuda Marinába más szemszögből 2014.05.23-án. (2014-05-29 14:10) - tothka

Good day from New Zealand,

I was si ng at the bar at the Vuda Marina last night when you sailed into the harbour. I flew back to my home
New Zealand today and just was able to look at my Fiji images.

We watched you fight the southerly wind to enter the narrow channel and were very impressed by the skipper’s
skills!

I hope you like this image.

[1]
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With kind regards and best wishes for fair winds,

Kent

Kent Deitemeyer |BSc MIMMApplSc
Joint Managing Partner
Pacificvet Limited

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/S_Y_Norvik__Vuda_Marina_Fiji-1.jpg

Bruce Roberts-Goodson (2014-06-03 08:18:33)
Nice to see so many photos our Voyager DS 440 design cruising in warm climes ... interes ng and personal photo ... thank
you for sharing it with us. Bruce Roberts-Goodson

2.5.30 Hajónapló, 2014.05.29, Fiji 68-ik nap (2014-05-31 07:16) - tothka

Tegnap a grillsütés nem jö össze, mivel sikerült minden üzlet nyitva tartását elkésnünk, ahol a hozzávalókat besz-
erezhe ük volna. Szerencsére volt még három szelet csirkénk és franciasaláta, így nem maradtunk éhen.

Ma óvatosabbak voltunk, ezért már délelő megrendeltük a három adag grillnek való pácolt húst, délután lehet
felvenni.

Jani ma körbegyalogolta a szigetet, Tony folyta a a búvártanfolyamot, én szinte egész nap olvastam, gyűjtöm az
infókat a további utamhoz. Az grillezés kellemesen sikerült, rengeteg új és régi hajós ismerőssel találkoztunk és
szárazföldi vendégekkel is, többek közö egy ausztrál csapa al, akik egy esküvőre utaztak ide. Musket Cove-ban
azt hiszem az ausztráloknak ez egy kedvenc nyaraló helye.

[1]
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TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-kozeli-resort.jpg

2.5.31 Hajónapló, 2014.05.30, Fiji 69-ik nap (2014-05-31 07:21) - tothka

Fátyolfelhős, párás napra ébredtünk. Jani és Tony korán reggel elmentek búvárkodni, a búvárközpont tulajdonosa
vi e ki őket különlegesen szép búvár helyekre.

[1]

138

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/A-kozeli-resort.jpg


Apálykor

[2]

Halak

Kétszer merültek eléggé elfáradtak, mire visszaértek, igaz ez a kellemetlen párás, szélcsendes időjárás is hoz-
zájárult. Én továbbra is az infókat gyűjtö em a netről, de mindannyiunkról csorgo a verejték, gyakorla lag
ellötyögtük a délutánt. A hajó bringát azért sikerült üzembe helyezni, amivel 40 perc ala a sziget nagy részét
bejártam a keményre taposo földutakon, i nincs szilárd burkolat, csak a házak meredekebb feljáróinál.
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[3]

A helyi mélyépítő

Az es projektem palacsintasütés volt, most készíte em először, de nagyon jó sikerült, igaz profi a főzési tanác-
sadóm. A fiúk késő este egy sörre átmentek még a bárba, én ezt most kihagytam, lefekvésre i am egy rumos
kólát, jól passzolt a palacsintához, bár egy Tokaji Szamorodni jobban ese volna.
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2.6 June

2.6.1 Hajónapló, 2014.05.31, Fiji 70-ik nap (2014-06-02 06:48) - tothka

Reggel ragyogó napsütés de szerencsére egy enyhe szellő hűsí a levegőt.

[1]
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Strand apálykor

A terveze nél kicsit később leereszte ük a gumi bocit és összeraktuk a vitorlás dingit.

[2]
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Összeszerelés

Ezt először próbáltam ki motorral, ment mint a golyó, a kikötőben nem mertem megsiklatni, majd holnap.

[3]
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Mérnöki csoda

Közben dél le , a nap kegyetlenül süt, így a medencénél kötö ünk ki, a dingi projekt folytatása délután. A
medencénél találkoztunk az i eni egyik leglezserebb hajóssal, egy őrült brazil szörfössel, aki élveze el ecsetelte,
hogy i a hajósok szinte ingyen vannak, míg a rezortokban egy bungaló átlag 500 dollár per nap. Ez talán annak
köszönhető, hogy a sziget tulajdonosa maga is hajós és támogatja a vitorlázókat. Mivel Jani jól beszél portugálul,
a brazil srácnak jó cimborái vagyunk, élvezi hogy végre valakivel anyanyelvén társaloghat. Nekem is tetszik Jani
folyékony portugálja, ezzel is különlegesek vagyunk a hajósok közö . Estére egy egyszerű grillsütést terveztünk,
ami nagyon jól sikerült. Én zkor jö em vissza a hajóra, Jani filozófiai értekezésbe merült egy amerikai hajóssal és
csak éjfél után érkeze meg.
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2.6.2 Hajónapló, 2014.06.01, Fiji 71-ik nap (2014-06-04 14:21) - tothka

Vasárnap végre kipróbáltuk a vitorlás dingit. Először én mentem pár kört, majd Jani gyakorolt.

[1]
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Okulva a tavalyi tapasztalatokon a motorossal kísértük egymást ami a marinából kihaladáskor különösen hasznos
volt, mivel a kis sziget takarásában nem volt szél, így a motorossal toltuk ki és be a vitorlást.

[2]
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Szélárnyék

Jani az utolsó manővereknél felbátorodo , kipróbálta a halzolást az erősödő szélben, jól meg is meríte e a kis
hajót, egy fürdőkádnyi vízben ült, de nem borult fel, örült hogy én a szapoly mellé egy vödröt is hoztam, így
gyorsabban ki tudta merni a vizet.

[3]

Este Tony muta a be szakácstudományát, finom citromos bárányt grilleztünk. Ez volt Musket Cove-ban a búcsúest,
hé őn korai indulást tervezünk.
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2.6.3 Hajónapló, 2014.06.02, Fiji 72-ik nap (2014-06-04 14:27) - tothka

A korai indulás déliesre sikerült a szó földrajzi és napszaki értelmében egyaránt. Szerencsére csak rövid szakaszt
terveztünk a közeli Yasawa szigetcsoport legközelebbi szigetéig, Waya-ra. Ahogy a korallzátonyok labirintusából
kijuto unk, a kellemes 15 csomós hátszélben vitorlát bonto unk, teli grósszal és spibumra feszíte yankee-vel
pillangóztunk.

[1]
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Spibummal

Alkonyatkor dobtunk horgonyt, így a partraszállásról lemondtunk.

[2]
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Érkezés Waya szigetre

Több cikket is olvastam, hogy a mai modern navigációs rendszerek melle érdemes e acél illetve fémhajókat
építeni, mivel a GPS-ek világában a helymeghatározás pár méter pontosságú. Ezt i nyugodtan el lehet felejteni,
időnként 100-200 méter pontatlanságot észleltünk a térképen, így több hajós tanácsára a chartplo er melle az
ipaden néztük a műholdfelvételeket is. Szerencsére eddig többé kevésbé volt mobil internet lefede ségünk.

[3]
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Horgonyon

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Spibummal-0602.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Erkezes-Waya-szigetre-0602.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Horgonyon-0602.jpg

2.6.4 Hajónapló, 2014.06.03, Fiji 73-ik nap (2014-06-04 14:29) - tothka

Végre sikerült időben tovább indulnunk a sziget (Waya) északi oldalára. Szél nem volt, így motoroztunk. A
műholdas felvételek most is hasznosnak bizonyultak a nagyon pontatlan térképek melle , mert az átlátszó vízben
jól kivehetőek a víz ala korallzátonyok körvonalai.

Érkezésünk elő egy vidám delfincsapat üdvözölt minket, hosszan kísértek az öböl bejáratáig.

[1]
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Horgonyon

[2]

Gyümölcsárus

A frissítő délutáni szélben megint a kis vitorlással játszo unk, a sima vízen nagyon élvezetes volt gyakorlatozni
vele.
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[3]

A kis világjáró

Musket Cove-ból olyan hirtelen távoztunk, hogy semmit sem vásároltunk, így megörültünk, hogy a sziget
túloldalán van egy nyaralóközpont (resort), ahol reményeink szerint fogunk tudni vacsorázni. Szokásunk szerint
kifuto unk az időből és sötétben juto unk a partra. Szerencsére a helyi halászok lámpával muta ák az utat a
korallos parton.
A helyiek kedvességére jellemző, hogy a faluból egy férfi önzetlenül átkísért minket a sűrű sötét erdőn a resor g.
I egy finom vacsora után i unk pár sört, de az egészet ledolgoztuk a visszaúton, ami egy meredek hegygerinc
megmászását jelente e. Éjfél körül értünk vissza a Norvikra.

[4]

150



Napfelkete Wayan
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2.6.5 Hajónapló, 2014.06.04, Fiji 74-ik nap (2014-06-04 14:34) - tothka

[1]

Panoráma
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Reggel egy helyi ember jö oda hozzánk beszélgetni. Tőle tudtuk meg hogy a környék egyik látványosságát, a
mata rájákat pontosan hol találhatjuk. Ezeket a fantasz kus élőlényeket a két sziget közö dagály után néhány
órával lehet megfigyelni, mert az áramlatok ekkora kedveznek a táplálkozásuknak. Mindannyiunknak szívdobog-
tató élmény volt együ úszni ezekkel a hatalmas, méltóságteljes élőlényekkel, akik a látszat ellenére szerencsére
teljesen ártalmatlanok.

[2]

[3]

A rája-les mia ma is sikerült sötétedés elő az utolsó pillanatban érkezni a horgonyzóhelyre, a Somosomo öbölbe.
A közeli faluba ma este nem tudtunk bemenni, viszont sikerült több helyivel megismerkednünk. Először egy több
generációt szállító csónak jö mellénk, csak gyufát kértek kölcsön, de kaptak ajándékba még egy öngyújtót is.

[4]
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Tűz kell

Sötétedés után egy csónak közelede felénk, feltűnően lassan és szokatlan manőverekkel. Hét férfi ült a csó-
nakban, amit meglepetésünkre egy békatalppal evezve próbáltak mellénk irányítani. Nem tudtuk mire vélni a
dolgot, szándékuk nem volt egyértelmű, szerényen motyogtak valamit az orruk alá. Hamar kiderült, hogy egy jó
ideje kifogyo a benzinjük, evezőjük nincsen és nem tudnak visszajutni a három kilométerre levő falujukba. Ter-
mészetesen adtunk nekik benzint, amit nagyon sokszor megköszöntek, és vidáman elköszöntek, búcsúzóul meg-
tudtuk tőlük, hogy ez volt a "Fiji style" benzin, evező és lámpa nélkül.

[5]
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Fiji style

Elképzelni sem tudjuk, hogy nélkülünk mikorra értek volna haza, vidámságuk a mi esténket is megalapozta.
[6]
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Felhők
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2.6.6 Hajónapló, 2014.06.05, Fiji 75-ik nap (2014-06-05 12:22) - tothka

Tegnap este a fron al megjö az eső is, de éjjelre inkább csak szelet hozo . 25 csomóig is felment, de nagyon biz-
tonságos horgonyzóhelyen vagyunk, homokos a fenék és i a horgonyunk különösen jól fog és az öböl is véde a
hullámoktól. Így az erős szél ellenére mindannyian jól aludtunk, bár Tony meghűlt, náthás le . Délelő néhány el-
maradt javítást csináltunk Janival. Volt sikerélmény, mert a legtöbb esetben csak a beállításokon kelle változtatni,
így a szélgenerátor megint működik az SSB rádió hangszórója szintén és Jani az Air mail programban is mutato
néhány új dolgot. A sikereken felbuzdulva Jani kiment a partra kókuszt és papaját gyűjteni, én kitakaríto am a két
hűtőt, szorgalmam jutalma egy doboz sör le , ami a rég nem használt mélyhűtő rekeszében lapult.

[1]

Dióverő

Sajnos tényleg ez az utolsó sörünk és azt hiszem, i esélyünk sincs venni. A friss kaja készletek is megcsappantak,
de mielő bárki sajnálna minket, biztosíthatom, a tartalékok is kitartanának több hé g. Így ebédre makarónit
főztem bolognai mártással. Jani háromkor jö meg a gyűjtögetésből, a zsákmány egy kókuszdió és egy papaja.
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Ez bizony kevés hármunknak, így elhatároztuk bemegyünk a faluba. Én délután még abc-vel ellenőriztem a hor-
gonyt, megnyugtatóan teljesen elásta magát a homokos fenéken. Tony i hon akart maradni, mi Janival négyre
elkészültünk, épp indultunk volna, mikor a daruról leszakadt a vitorlás dingi, letörte a zászlórudat, bár inkább csak
a robaj volt ijesztő, a csónak sérülés nélkül megúszta, hála a hátul lévő puffereknek. Ezt intő jelnek véltem, és
késő is volt a falulátogatáshoz, ezért i hon maradtunk rendbe hozni a csigasort és a zászlórudat. Jani közben
szakszerűen kinyito a a kókuszt.

[2]

Mivel kaja utánpótlást nem sikerült szereznünk, az utolsó hat tojásból készíte em egy finom hagymás omle et
mindenki megelégedésére. Sajnos az mobil internet i nem működik a naplót továbbra is a paktor modemmel
küldjük el, Jani válogatja a fényképeket.

[3]
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Naplemente
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2.6.7 Hajónapló, 2014.06.06, Fiji 76-ik nap (2014-06-08 08:22) - tothka

Ma van Norbert fiam névnapja, Isten éltesse!

A hajnali csökkenés után reggel szél megint beerősödö . Janival megbeszéltük, mielő bemennénk a közel 2
mérföldre levő faluba a dingivel, rövid távon kipróbáljuk mennyi idő ala érnénk vissza a szembeszélben. Az
eredmény lehangoló volt, így gyors döntéssel felszedtük a horgonyt és visszaindultunk Wayára az Octous resort
elő horgonyzóhelyre.

[1]
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Ez a mostani kele széltől véde és ha a fenék is jó, ideális hely lesz az éjszakai horgonyzáshoz, ráadásul hideg sört
és finom vacsorát is kaptunk i pár napja, ezt szeretnénk megismételni. Elképzelésünk helyesnek bizonyult, dé-
lután négykor dobtunk horgonyt 10 méteres vízben, homokos talajon. Az öböl nyugatra nyito , de a mostani kele
szélben teljes védelmet nyújt. Ez az öböl annak a földnyelvnek a másik oldalán van, ahol kedden horgonyoztunk a
falu elő .

[2]

158



Haverom

Az é eremben már ismerősként üdvözöltek minket, de nem csak a finom vacsorával volt szerencsénk, hanem egy
több órás táncos zenés műsort is élvezhe ünk a falusiak nagyon színvonalas előadásában. Majdnem azt írtam,
profi előadásában, de ez sokkal több volt, látszo , hogy nekünk de a maguk szórakozására is táncolnak, énekelnek.
Későn mentünk vissza a Norvikra, de a partról még sokáig hallatszo a kissé szomorkás, dallamos melanéz zene.

[3]
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Át a hegyen
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2.6.8 Hajónapló, 2014.06.07, Fiji 77-ik nap (2014-06-08 08:36) - tothka

Reggel szikrázó napsütés, ragyogó homokos part, kristály szta víz, minden azt üzeni, az a paradicsom. Jani utolsó
napjait töl Fidzsin, remélem ezeket a benyomásokat viszi haza. A csábító szép idő ellenére kora délutánra java-
soltam a falu látogatásunkat a hegygerinc túloldalára, mivel több ilyen alkalmunk nem lesz. Ke őkor vágtunk neki
a meredek lépcsősornak. A gerinctől lefelé a betonlépcsők hegyi ösvényre válto ak, a falu elő volt az álla artó
telep, főleg disznóólak, de tehénbőgést is hallo unk. Az első házak elő találkoztunk egy asszonnyal, aki egészen
a falu főnökének a házáig kísért minket. Közben egy idősebb ember ránk szólt, hogy a faluban vegyük le a sapkát,
illetve kalapot. A főnöknek kellő sztele el átadtuk a Lautokában vásárolt kavát, ezt megköszönte és hosszasan
üdvözölt minket, amiből persze mi egy szót sem érte ünk, de a végén angolul is elmondta, hogy sétálhatunk a
faluban, fényképezhetünk is érezzük jól magunkat.

[1]
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A törzsfőnökkel

Séta közben elveszte ük Tonyt, mi Janival a faluban ismerkedtünk. Rövidesen be is invitáltak minket egy házba,
megkínáltak a kertben frissen szede papajával, és bemuta ák kézműves termékeiket. Főleg kagylókból készült
láncokat és karkötőket kínáltak, de én még egy pálmalevélre nyomo fali díszt is ve em.

[2]
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Portéka

[3]
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Tündérke

[4]

Tündérke és mamája

A falusiak hétköznapi élete nagyon érdekes volt, leginkább az tetsze , hogy természetes volt minden. Régen lá am
ilyen önfeledten játszadozni gyerekcsapatot, mindenki vidám volt és közvetlen.

[5]
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Haverom

[6]
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[7]

Gyerekek a faluból

Újra csak azt mondhatom, Európa nagyon távol van...
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2.6.9 Hajónapló, 2014.06.08, Fiji 78-ik nap (2014-06-10 13:49) - tothka

Vasárnap kicsivel 8 után sikerült felszednünk a horgonyt és indultunk vissza Vuda Pointra. A távolság kevesebb mint
30 tengeri mérföld, de igyekeznünk kelle , mert az előrejelzés délutánra szélerősödést jósolt és végig szembe
szelet. Szerencsére csak az utóbbi bizonyult igaznak, a várt erősödés helye a szél 3-5 csomóra csökkent, így
háromkor már bemotoroztunk az immár ismerős marinába. A marina teljesen tele volt, így először a kikötőme-
dence közepén levő bójára állíto ak minket, de négy óra elő már átállha unk a benzinkúthoz. Nem sokkal
később bejö egy dingi az egyik kint horgonyzó vitorlásról és kérdezték a merülésünket, az övéké is hasonló, de

165

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/A-torzsfonokkel-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Porteka-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Tunderke-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Tunderke-es-mamaja-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Haverommal-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Hintazo-kislany-0607.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Gyerekek-a-falubol-0607.jpg


nem mertek bejönni a szűk csatornán a dagály ellenére sem. Nem tudom mit szóltak volna ahhoz az időjáráshoz,
ami az első bejövetelünkkor volt, 25 csomós lefújó szél és apály.

Kikötés után összenéztünk Janival és versenyt futo unk a Sunset Bárig, szegény Tony nem tudta mire vélni a dol-
got, de mi nagyon jól éreztük magunkat a régi törzshelyünkön, sok ismerős és hajós társaságában. Két-két sör
felfrissíte minket, de mire visszamentünk a Norvikra, a marinában szokásosan elfogyo a víz, így a hajón zuhany-
oztunk.

Este vacsorára helyi ételt e ünk, a kokodát, utána energiapótlásként én egy mongol marhasültet, Jani mahimahit
eve . Tony korábban elment aludni, mi a melle ünk levő hajós társasággal ismerkedtünk össze, nem találták
el, milyen nyelvet beszélünk, amin nem is csodálkozom, mert Michel a Reunion szigeten születe , két társa
Papeetében illetve Dél-Madagaszkáron. Utólag kiderült, hogy a hajómat San Blas-on és Cartaghenában is lá ák,
ennek bizonyítékaként Michel elhozta a laptopját, aminek mindannyiunk meglepetésére a há érképén is látszo
a hajók közö a Norvik. Velünk zárt a bár, az ismerkedés eredménye egy kedves meghívás Reunionra, amivel
remélem fogok tudni élni.

2.6.10 Hajónapló, 2014.06.09, Fiji 79-ik nap (2014-06-11 17:39) - tothka

Az utolsó nap a közös hajózásból főleg az adminisztrációról szólt. Délelő elszámoltunk a közös költségekkel, ebben
nagy segítség volt Jani nagyvonalúsága, ellen súlyozva Tony hogy is fogalmazzam miét? Az Immigra on hivatalban
Janinak bemondásra elhi ék, hogy Európába utazik, de Tony fennakadt a rostán, el kelle menni vennünk egy
jegyet Új-Kaledóniába, hogy kiléptessék a Norvikról. Az ebédszünetet mi is ebédelésre használtuk, de az elegáns
é eremben sem ese jól Janinak a "fish and chipps" , éjjel odaadta a halaknak. A bevásárlásnál főleg a liquer
shopra koncentráltam, a trópusokon fontos a fertőtlenítés, két üveg 58°-os rum formájában. Az egész napos ügy-
intézéstől délutánra teljesen elfáradtunk, egy medence csobbanásra és a Sunset bárra maradt csak erőnk.

[1]
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Vacsorára megint kokoda , ez egy savanyu lében pácolt nyers hal, kicsit hasonló a cevicehez, utána pár sör és egy
rum.
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2.6.11 Hajónapló, 2014.06.10, Fiji 80-ik nap (2014-06-12 07:45) - tothka

Délelő még megpróbáltuk behozni az elmaradt dolgainkat, Jani rendezte a hajó számítógépen az elérhetőségeket,
én az éjjel végiggondoltak szerint a vitorlás dingi kiemelésére koncentráltam. Tizenegyre mindennel végeztünk,
Jani a zuhanyozóban én a szomszéd resort medencéjében hűtö ük magunkat.
Abdul a taxival pontosan délben i volt, már nagyon ru nosan búcsúzom, de őszintén szólva ez csak a látszat.
Nagyon örültem Jani látogatásának, igaz barátra találtam benne, ami fiatalon is nagy dolog, de az én koromban
már kitüntetés.

[1]
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Az Új-Zélandról a trópusokra szakasz valódi spor eljesítmény, ezt hibátlanul megoldo uk, a Fiji nyaralás volt a
jutalom.

[2]
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Abdul még este megkerese , nem érte em pontosan mit akart, de Janit sejtem a há érben.
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2.6.12 Hajónapló, 2014.06.11, Fiji 81-ik nap (2014-06-12 07:46) - tothka

Ma ki sem mentem a hajóból. Este még beállt mellém egy nagy kiránduló hajó, segíte em neki a kikötésben.
Tegnap még lesütö em a csirke combokat és csináltam hozzá hagymás krumpli salátát, ma pedig egy toszkán
paradicsomlevest. Éhezni biztos nem fogok. Sajnos a netem reggel lejárt és nem tudtam meghosszabbítani,lehet,
hogy reggel be kell menjek Lautokaba.
Nagyon sok a szúnyog, azt hiszem a horgonyzás komfortosabb.

TT

2.6.13 Hajónapló, 2014.06.12, Fiji 82-ik nap (2014-06-15 07:04) - tothka

Tulajdonképpen vágytam egy kis magányra, de hogy az internetem is bedöglik és érthető okokból a Pactor sem
működik a zárt kikötő medencében lévő árboc erdőben, már kicsit sok volt. Szerencsére a sat telefon működik, így
nem szakadtam teljesen el a külvilágtól.

Végül Abdullal még délelő bementem Lautokába a Vodafone-hoz. Az üzletben működö a netem, de i hon nem.
Ezzel délután el is szórakoztam, éjjel meg a szúnyogok szórakoztak velem.

TT

2.6.14 Hajónapló, 2014.06.13, Fiji 83-ik nap (2014-06-15 07:11) - tothka

Több sat telefon Ka nak és Norbinak, de a net nem éledt fel. Délután megint betaxiztam Lautokába, az üzletben
működö minden, ezzel ugyanaz az ügyintéző lerázo , mint tegnap. Persze i hon megint semmi eredmény, ez
már nálam is kezdte kiverni a biztosítékot.

A megoldást Viktor fiam hozta, szerencsére ő most egy svájci mobilszolgáltatónál dolgozik és így több lehetőséghez
is hozzáfért. A Pactorra hiába írta meg a menüt, ezt továbbra sem tudtam megnyitni, így maradt a sat telefon, mint
egyetlen lehetőség.

A megoldás utólag egyszerűnek tűnik, az i-Pad valami mia leakadt a 2G-s hálózatra, így kvázi működö , de az in-
ternetezésre használhatatlan volt. Azért ezt egy lelkiismeretes alkalmazo nak az üzletben meg kellet volna oldani
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- Vikitől tudtam meg, hogy ezekben az üzletekben a wifi működik, valószínű erre kapcsolódo az i-Pad, de hát
tudjuk, van aki csak a lapát végéhez való.

TT

2.6.15 Hajónapló, 2014.06.14, Fiji 84-ik nap (2014-06-15 07:20) - tothka

Szombaton a sebeimet nyaloga am, szerencsére tegnap tudomásul sem ve em a péntek 13-at, viszont ma örül-
tem a netemnek. Most hogy van szinte korlátlan kommunikáció Ka val, á ételesen megtudtam, hogy a zen-
egyedikei bejegyzésemre Tony reagált Janinál, nem érte e a fordítást, persze a mondatom is befejezetlen volt.
Világért sem akarom megbántani, csak a kicsit különös természetet akartam sejtetni. Egy ötvenkét éves agglegény
önmagában is kicsit különc tud lenni, de Tony mozgása fokozta ezt az érzést, Janival folyamatosan vigyáztuk a
lépteit, nehogy baleset érje. Viszont el kell ismerjem, jól teljesíte e a távot, nagyon igyekeze megfelelni és pl. a
kormányzásban és a navigációs műszerek kezelésében első osztályú crew volt.

Remélem nem ment el a kedve a vitorlázástól és, hogy ezt a bejegyzést is olvassa.

TT

2.6.16 Hajónapló, 2014.06.15, Fiji 85-ik nap (2014-06-15 12:57) - tothka

A mai nap a kemény munkáról szólt, be kell hoznom az elvesztegete időt. Hétkor már a mosógépet töltö em,
mára is maradt két mosásom, utána a konyhát raktam rendbe, már nagyon ráfért.

A közértben ve em krumplit (nagyon ócska) és joghurtot, így sikerült megismételnem a szuper krumpli
főzelékemet, ebédre bárány virslivel, vacsorára tükör tojással. Közben ment a nagytakarítás projekt, délután fél
ötre ragyog belül a hajó, viszont majd szétesik a hátam, hiába elszoko a cigány a szántástól, azt hiszem elkezdek
újra tornázni.

Ötkor csobbantam egyet a medencében, kis vacsi, amit lehet kipótolok még, mert hosszú az este és a naplók
bepótlása. A szünetért a naplóban csak azért nem kérek elnézést, mert akkor sem tudtam volna elküldeni, ha
megírom.

Fél kilenckor befuto az új crew-m, egy fiatal, ír házaspár, Mike és Orla. A levelezésben is nagyon kedvesek voltak
és a személyes találkozás ezt csak megerősíte e. Ők igazából nászutasok, úgy néz ki ők Vanuatuig jönnek, mivel
utána bálna lesre akarnak menni Tongára.

Holnap megpróbálunk mindent elintézni, hogy kedden indulhassunk, de ehhez egyenlőre az időjárás előrejelzést
sem néztem meg.

TT

170



2.6.17 Hajónapló, 2014.06.16, Fiji 86-ik nap (2014-06-16 18:03) - tothka

Az éjszaka végre hűvösebb volt és talán a szúnyogból is kevesebb talált meg. A marina irodában gyorsan kiderült
a vámos kihívása komolyabb plusz összeg, ráadásul nem biztos, hogy holnap ideér. Gyorsan döntö em, tanulva
Csák A láék esetéből, holnap kijelentkezünk a marinából és átvitorlázunk Lautokába, ez az új crew- nak is jó be-
melegítés lesz, mivel nincs vitorlázási tapasztalatuk. Egy füst ala a nagybevásárlást is elintézzük, utána horgonyon
alszunk, erről mindig gyorsabb volt eddig az indulás. Így ezután csak az immigra ont kelle megkeresnünk az új
crew bejegyzés mia , ezért úgy döntö ünk busszal megyünk, ami több szempontból is különleges élmény volt.

[1]

Egyrészt a busznak sem ablaka sem ajtaja nem volt, ezeket a nyílásokat rossz időben ponyvával takarják. Így aztán
meglehetősen szellős volt a járgány, ráadásul úgy rázo , hogy az először hátul helyet foglaló szomszédaink az első
méterek után szinten közepre ültek.

[2]
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További érdekesség, hogy a leszállás jelző a busz két oldalán végigfutó zsinór, amit megrántva egy csengő jelez a
sofőrnek.

[3]
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A busz az összes környező földutas települést bejárta es áltag száz métereként megállt. Közel egy óra ala így is
beértünk Lautokába és az ebédszünet elő be tudtuk jegyeztetni az új crew-t.

Ezután csavarogtunk egyet a városban, fagyiztunk, az es ír specialitáshoz Irish stew, vásároltunk hozzávalókat és
háromkor már a gázcsere telepen voltunk, ahol ve em meg egy gázpalackot.

Jólese megérkezéskor a medencében hűsölni kicsit, utána a hajó külsejét te ük rendbe, feltöltö ük a víztartá-
lyokat, majd a fiatalság bevete e magát a konyhába.

[4]

Az Irish stew a mi gulyás levesünkhöz hasonló, kiadós étel, nagyon jól sikerült, a desszert gyümölcs saláta, amit én
csak nemi relaxálás után tudtam elfogyasztani.
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4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/06/IMG_0487.jpg

2.6.18 Hajónapló, 2014.06.17, Fiji 87-ik nap (2014-06-17 17:42) - tothka

Munkás volt a mai nap, korán kezdődö és még este zenegykor nincs vége. Hét elő keltünk, de a gyors össze
készülődésünk ellenére csak kilenckor tudtunk elindulni a Vuda marinából Lautokába. A késedelem oka, hogy pl. a
számlát közel fél óra ala sikerült kiállítani, viszont kaptam 10 %kedvezményt, pedig nem is kértem, de természete-
sen jólese . Két óra ala motoroztunk át Lautokába, az ismerős horgonyzóhelyre. Új társaim nagyon igyekvőek
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és segítőkészek, de semmi vitorlázási tapasztalatuk nincs, így mindent az alapokról indítunk.
Lautokánal a fenék nem a legkedvezőbb, a második nekifutásra sikerült jól horgonyoznunk, igaz kicsit közel az egyik
hajóhoz, de az idő nagyon csendes, biztos nem lesz baj. Viszont ez egy jó gyakorlat volt az i ú kadetoknak, pl. a
horgony bóját is ki tudták halászni első nekifutásra. Délre értünk ki a dingi dokba, először a vámnál érdeklődtünk
a kijelentkezés mia , ez holnap reggel nyolckor lehetséges.
Rekkenő meleg van, de gyorsan begyalogoltunk, a városba, ami most sem mutato egy turista csalogató arcot.
Sok a koldus, viszont az emberek i is kedvesek és az árak mérsékeltek. Nagyon nagyok a társadalmi különbségek.
A bevásárlásunk nagyon jól sikerült, bár én elvesztem egy rövid időre, mert egyedül szaladtam vissza a piacra
néhány paradicsomért és mivel a másik kijáraton mentem ki, a negyedik szupermarketben találtam a társaimra,
nekem az összes üzlet bejárat egyformának tűnt, pedig szigorúan csak üdítőt i am. A taxi szokásosan öt dollárért
vi a kikötőbe és az egész bevásárlást, pl. 100 l folyadékot, stb. egy fuvarral elvi ük a Norvikra. Mindent berak-
tároztunk, egyet csobbantunk, utána én nekiálltam főzni a starter kaját-marhapörköltet, francia salátát-, a csirkére
ma már nem juto idő, mert Mike és Orla finom Bolognait készíte a késői vacsorára, ami mindannyiunknak jóle-
set, mert ma csak a maradékokból nassoltunk. Lassan éjfél, így a többi élményeinkről később számolok be, a
lényeg holnap reggel szeretnénk indulni Vanuatura, amiről sajnos nem a legjobb híreket kaptam ma Gézától és
Évitől (Rotorman.hu), akikkel folyamatos kapcsolatban vagyok, nagyon sokat segítenek a friss és pontos informá-
cióikkal. A rossz hír nem tragikus, de a beléptetéseket szigorítják, ráadásul szokásos trópusi s lusban, semmi nem
egyértelmű, persze ebben nekünk magyaroknak, van bizonyos ru nunk. Nagyon igyekszünk Port Vilába, hogy
Gézáékkal még egyszer tudjak találkozni, ki tudja mikor lesz erre a következő alkalom.

TT

2.6.19 Hajónapló, 2014.06.18, Fiji 88-ik nap (2014-06-19 18:13) - tothka

Hát ez meredek volt, mármint a kimenetelünk a Navula Passage-on, de nem akarok az események elé vágni.
Reggel gyorsan eldöntö ük, nem érdemes sietnünk, mivel nem lesz szél. Így reggel elkészült a sült csirke, tudtam
skype-olni és zkor kimentünk a vámhoz. Először vártunk fél órát, majd az ismerős vámos másfél óra ala
kiléptete minket. Az eljárás szokásosan alapos és aprólékos volt, mint minden adminisztráció Fijin. Így aztán
a délelő indulásból egy óra le , a horgony felszedés az újdonsült kadétokkal jelesre sikerült, érdemes volt teg-
nap gyakorolni. A szélcsend viszont erősödő szembeszélre válto . A Navula Passage-t azért választo am, mert
egyrészt ismertem, i jö ünk be, másrészt nagyon korrektül ki van bójázva, feltakaró jeles irányfénnyel is, ami
megnyugtató volt, mert pont ránk sötétede , mire a kijárathoz értünk. Izgalmas volt, de az időjárás igazán ked-
veze , a szél is elcsendesede . Miután túl voltunk az izgalmakon, gyors ismertetőt tarto am a műszerekről, majd
leteszteltük a sült csirkét. Hát az remekül sikerült, de a francia salátával nem vagyok elégede , valamitől kicsit
kesernyés le , pedig egy egész ananászt is beleszeleteltem.
Vacsi után a radar kezelésből tarto am rövid ismertetőt, most még megpróbálom a naplót elküldeni és friss gribet
kérni, utána remélem kicsit tudok aludni, bár a motorzakatolástól már eléggé elszoktam.
—–

TT
At 2014.06.18. 8:09 (utc) our posi on was 17°58.78’S 177°01.83’E Boastspeed: 5.3 Course: 254T Twd: 302T Tws:
2.4
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2.6.20 Hajónapló, 2014.06.19, úton Vanuatu felé 89-ik nap (2014-06-21 10:47) - tothka

Végül éjjel nem sokat sikerült aludnom, nagyon kezdő a csapat, de egyenlőre lelkes. Az SSB rádió üzemet a pilot
nem szere , ezért igyekszem i kézzel kormányoztatni. Hát ez i elég érdekesre sikerült, Orla volt a kormányos,
a Norvik pedig teljes gázzal, mint egy saját farkát kergető kutya kőrözö az éjszakában. Hát érdekes jelenet volt,
mindenesetre Michael megjegyezte, ezt még gyakorolni kell.
Egész nap nyugodt vízen motorozunk, a crew élvezi, én nagyon unom. Viszont az előrejelzés pontos volt, este
fél hatkor megjö a szél, a vártnál erősebb 22-24 csomó, de sajnos squell squellt követe , amitől a legénységem
természetesen megijedt, folyton azt kérdezték veszélyes-e. Igyekeztem megnyugtatni őket, közben segítségükkel
felhúztam a nagy vásznat és kiengedtük a yenkee-t.
Legénységem azt hiszem, először van vitorláson, kezdetnek lehet ez egy kicsit sok volt, 25 csomós fél szélben verte
a tajtékot a Norvik meglehetős zaj és vízpermet kíséretében.

TT

2.6.21 Hajónapló, 2014.06.20, úton Vanuatu felé 90-ik nap (2014-06-21 10:53) - tothka

Sajnos a rádió nagyon lassú, így a grib se jö le. Most Michael volt a kormányos a rádiózás ala , sajnos nem
sok sikerrel, de hát nappal gyakorolt, most pedig korom sötét van, csak a kompasz segít. Elhiszem elsőre ez nem
könnyű, perceken belül meghalsoltunk, az eredmény egy törö latni. Remélem, nem veszi kedvét kadétomnak
ez a kis kudarc, mindenesetre a következő éjszakai kézi kormányzást nem vállalta, de a pilotot most nem zavarta
a rádió üzem. A mai éjszaka a pilot motor nekem is feladta a leckét, figyelmeztetve, ő milyen fontos. Éjjel egy
órás őrségváltás elő hibára ment, nem volt sok választásom, a legénységem pihenni küldtem, én pedig kézzel
kormányoztam háromig, nem tudtam lelket verni a robotba. Persze jó nagy hullámok és átlag 26-28 csomós szél,
ekkor volt a legerősebb a mostani utunkon.
Háromkor Michael átve e a kormányzást, így én újra tudtam indítani a robotot, azóta is hibátlanul működik,
gondolom csak észre akarta vetetni magát. Persze mindent leellenőriztem, a hőfokokat is, sehol semmi hiba.
Egész nap borús időben száguldo unk a 25 csomós szélben, a hajó nagyon dől, a cockpit folyamatosan vizes, nem
kellemes menet. Orla rosszul van, egész nap elő se jö , viszont a Norvikhoz hozzá se kell nyúlni, rohan Vanuatura.
Az es erősödésnél még volt egy kis pánik, hogy csökkentsük a vitorlázatot, de látva az előrejelzést ezt az ötletet
elvete em, inkább bevállaltam az es és a hajnali őrséget is.

2.6.22 Hajónapló, 2014.06.21, úton Vanuatu felé 91-ik nap (2014-06-21 10:57) - tothka

A várt csendesedés z körül megjö , ami azért még mindig egy félszeles dübörgés, de legalább nincs deck víz.
Éjfélre kezde befordulni K-DK-ire, ami az ú rányunknak kedvez, így innentől kellemes raumos szakasz vár ránk. A
dupla őrség ala újra gyakorolom a fél óra pihenő, utána ellenőrzés szituációt, erre bármikor szükség lehet, de a
riasztások is be vannak kapcsolva és igazából fél szemem a műszereken. A hajót próbálom lassítani, amint tudjuk
Csák A láék leírásából, nem egyszerű. Amennyit csökkent a szél, a tenger annyival nyugodtabb le , a hullámok
már csak három méteresek, így a hajó nem lassul, hiába csökkente em tovább a yenkeet. Valószínű éjjel érünk
Anatomra, Vanuatu leg délibb szigetéhez, majd megyünk egy kört virrada g.
Már írtam a Vanuatura bejelentkezési szabályok változásáról, de az utolsó pillanatban, míg volt Fijin internetünk
sikerült elküldenünk az utas listát, így elvileg bejelentkezhetünk Anatomon. I véde a horgonyzóhely és Tanna,
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csak 60 mérföld, ami a legközelebbi ú célunk.
—–
At 2014.06.21. 6:47 (utc) our posi on was 20°06.66’S 170°25.94’E Boastspeed: 5.9 Course: 233T Twd: 302T Tws:
2.4

2.6.23 Hajónapló, 2014.06.22, úton Vanuatu felé 92-ik nap (2014-06-23 08:40) - tothka

A tanárnak is siker, ha jó a tanítvány. A tegnapi naplóban még a kézi kormányzás rejtelmeiről írtam, legnagy-
obb meglepetésemre az es rádiózásnál Michael ajánlo a fel, hogy kormányoz, az nagyobb meglepetés, hogy
tökéletes pontossággal tájolóra. Azt hiszem előző nap a körülmények okozta stressz mia volt a kis malőr. A rádió
viszont továbbra is lusta, mármint az airmal rendszer, így új gribünk továbbra sem le , de Gézáék pár soros e-mail-
je megnyugtato , az időjárás a régi előrejelzés szerin .
Lassítani továbbra sem tudunk, így éjfélre elérjük Anatomot. A szél tovább kele esede , így a két órás őrségváltás-
nál a szige ől z mérföldre aktuális volt a tak váltás. Már tegnap próbáltam távcsővel is pontosítani, hogy a felső
latni csak kicsúszo az árboc mellé és nem tört el, ezért tak váltás elő a vászon leengedése melle döntö em.
Reményeim beigazolódtak, a latni valóban csak kicsúszo a fogadó kocsiból, (ilyet eddig nem csinált), viszont most
biztos eltört volna, ha nem veszem ki. Gyorsan visszahúztuk a vásznat, megcsináltuk a tak váltást. A legénységem
gyakorol és az eredmény is kárpótolt minket a megmente latnival. Ezután Michaelt pihenni küldtem, majd
ébresztem az atoll bejárat elő .
Közben a szél is csendesede 12-15 csomóra, a Norvik most halkan siklo a koromsötét éjszakában. Meditá-
cióra alkalmas idő volt az egész éjszaka az enyém, a nagyon pici Hold sarló is elbújt a felhők mögé, a sziget pedig
kevesebb fényszennyezést bocsájto ki, mint a Norvik ledes navigációs fényei. Tudtam, hogy a sziget elő em van,
de ezt csak érezni lehete . Három mérföldről lá am meg az első pislákoló fényeket, melyeket csak azért ve em
észre, mert tudtam, o kell, hogy legyenek.
Vanuatun +1 óra az időeltolódás Fijihez, így az órám szerint csak hétkor kel a Nap. Az atoll bejárata széles és egysz-
erű, de a biztonság kedvéért húztam egy tracket, mivel várhatóan éjjel fogunk kimenni és újhold van. A nagyon
véde tágas horgonyzóhelyen helyi idő szerint fél hétkor dobtunk horgonyt zuhogó esőben három másik hajó tár-
saságában. Jó volt megérkezni.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, az eső elállt és a Nap is kisütö . Bőséges reggeli után, két órás nagyon mély
alvás, ami nagyon ránk fért.
Délután fürdés, majd késői ebédre feltálaltam a Fijin készíte magyaros marha pörköltet, hozzá hagymás tört
krumplit köretnek. Nem vallo am szégyent vele. Közben kenuval jö egy helyi és tájékoztato minket, holnap
jön a nagy cruiser ship és a helyi rendőr ennek a beléptetését intézi a szemköz pici nyaraló szigeten, mi is oda
menjünk bejelentkezni.
Este nem kelle álomba ringatni, korán elköszöntem nászutas társaimtól és két perc múlva aludtam.
Rövid összefoglaló a megte útról. Sajnos ilyen rosszul még nem dokumentáltam szakaszt, de talán túlságosan
váratlanul ért az új crew tapasztalatlansága. A lényeg, három és fél nap ala értünk Aneityumra, bő napot mo-
toroztunk 145 tmf, utána 320 tmf hat csomós átlaggal, majd selterezés a sziget elő hat órán keresztül, ez 20 tmf.
Összesen 485 tmf három nap 17 óra ala horgonyzástól horgonyzásig.
—–

TT

At 2014.06.21. 7:06 (utc) our posi on was 20°07.79’S 170°24.48’E Boastspeed: 5.4 Course: 228T Twd: 302T Tws:
2.4
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2.6.24 Hajónapló, 2014.06.23, Vanuatu 93-ik nap (2014-06-23 08:47) - tothka

Reggel meglátogato minket egy fiatalember a Police feliratú motorossal és elmondta a nagy cruising ship nem
jön, így a rendőr az irodában vár minket a bejelentkezéshez. Kilenc után indultunk a partra, először a bankot
kerestük meg. Az épületen csak azért nem lepődtem meg, mert Gézáék naplójából tudtam, ez egy pici faház,
minden biztonsági berendezés nélkül.

[1]

Sikerült pénzt váltanunk, a hölgy nagyon kedvesen adta az információkat a helyi lehetőségekről és az eurónkat is
jól válto a. Megengedte a fotózást:

[2]
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Következe a rendőrség, ahol a fogadtatás hasonlóan bará volt, az ügyintézés pedig gyors, az ár mérsékelt, 6000
Vatu (15 000Ft) volt a bejelentkezés. Ezzel megkaptuk a hajózási engedély Port Vilaig, o még a vizumot és a
vámot kell intéznünk.
Ezután nagyot sétáltunk a környéken, gyorsan megérte em, valóban az i élő emberek az egyik legmegelégedet-
tebbek a világon a felmérések szerint. Rengeteg a gyerek, szinte óvodában érzem magam, még a Norvikon is
hallani a gyerekzsivajt.

[3]
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Michael ve egy telefonkártyát, amit késsel méretre kelle vágni és működö is. Utána ve ünk egy szatyor
gyümölcsöt 70 Vatuért (180 Ft) és megnéztük Vanuatu első templomának maradványait, melyet egy skót mis-
szionárius 1841-től kezde építeni. Figyelembe véve a körülményeket, óriási teljesítmény volt.
A látványosságoknak a két iskolával vége is, viszont a környezet gyönyörű, a falu gyakorla lag egy ligetben fekszik.

[4]
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[5]

Napelem van.
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[6]

[7]
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A délutáni programot elmosta az eső, (helye e ki sz to am a hátsó fürdő sziva yút) így holnap látogatunk a
szemköz kis szigetre és utána éjjel indulunk Tannara.
Pénteken remélhetőleg Port Vilaban leszünk, az előrejelzések jó időt jósolnak.
—–
At 2014.06.21. 7:06 (utc) our posi on was 20°07.79’S 170°24.48’E Boastspeed: 5.4 Course: 228T Twd: 302T Tws:
2.4
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2.6.25 Hajónapló, 2014.06.24, Vanuatu 94-ik nap (2014-06-24 17:12) - tothka

Igazi nyaraló idő van. Délelő a Voyager német vitorlás elindult Tanna-ra, de pár óra múlva egy hasonlóan szépen
rendben tarto német hajó dobo horgonyt melle ünk. A fiatalság átment a szemköz szigetre napozni, én
rendbe te em néhány dolgot a hajón. A kormány csavart meghúztam, mert megint nagy volt a holtjáték, elren-
deztem elöl az elég kusza összevisszaságban levő köteleket és kicsit a hátsó raktár renddel is foglalkoztam. Ebédre
a marha pörkölt egy részéből igazi magyaros gulyás levest készíte em, nem vallo am vele szégyent. Délután
szieszta, próbálok "előre" aludni.
A késő délutáni ú készülődésnél szomorúan konstatáltam, hogy a nagyvitorlából a felső latni azért csúszo ki,
mert eltört az árboc melle fogadó része. Még nem tudom hogy oldom meg, egyenlőre remélem nem okoz prob-
lémát, főleg, hogy gyakorla lag nulla a szél. Éjfél körül tervezem az indulást, addig kicsit még lazítunk, a partról
vidám zene szól, i tényleg ismeretlen fogalom a stressz.
—

TT
At 2014.06.21. 7:06 (utc) our posi on was 20°07.79’S 170°24.48’E

2.6.26 Hajónapló, 2014.06.25, Vanuatu 95-ik nap (2014-06-26 06:30) - tothka

A mai nap még tegnap kezdődö , mert zenegykor keltünk és éjfél elő fél órával szedtük fel a horgonyt. Szél
semmi, viszont tök sötét van, megnyugtató, hogy aki tudja mennyire megbízható térképemen, a track is o van.
Teljes apályban indulunk, ami azért szerencsés, ha valahol "felülünk", a dagály levesz. Persze erre az eshetőségre
nem szeretnék berendezkedni, bár mint a későbbiekben is kiderült, pl. a Port Resolu on öbölben, ahol Cook
kapitány is megfordult a térképünk egy fabatkát sem ér. Lehet elvesztek a korabeli dokumentumok. Kicsit előre
szaladtam, de nagyon a "bögyömben" volt.
Anatomról hiba nélkül kimotoroztunk és sajnos ez a motorozás Tannaig tarto , mivel a jellemző szélerősség zedes
volt csomóban és gyakran szembesültem a zéróval.

[1]
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A holthullámzás viszont annál erősebb volt, két méter körüli, így nem volt igazán kellemes a menet. Az egész utat
még egy szembeáramlás is "segíte e", de mindezek ellenére z órakor három másik hajó társaságában horgonyt
dobtunk a Port Resolu on öbölben, amit Gézáékhoz hasonlóan igen óvatosan közelíte ünk meg az előzőekben
jelze problémák mia .

[2]
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Persze a horgonylánc elakadt, de Michael gyorsan rendet te a vitorla raktárban és a lánc kamrában. Alig állítot-
tam le a motort, már is i volt Stanley, aki helyi vezető és Gézáék blogjából ismerős. Felhívtuk a hajóra és közben a
laptopomon megkerestem Gézáék letöltö blogját az i eni eseményekről ezzel azt hiszem be is loptuk magunkat
Stanley szívébe. Egy-ke őre megszervezte az es túránkat a Yasur vulkánhoz. Sokan csak e mia a látványosság
mia utaznak ide, mint este kiderült, nem véletlenül.
Viszont mi még csak a faluban vagyunk és éhesek így nagyon megörültünk a restaurant feliratú házikónak, ahol
a gazdával gyorsan megegyeztünk, készítenek nekünk egy óra múlva omle et és sült csirkét, addig Stanley kalau-
zolásában végig jártuk a falu nagy részét és a Yacht Clubban lazíto unk.

[3]

184



Engem abszolút nem érdekel a foci, de az információk azért lejönnek. I minden faluban van egy focipálya, a
kapun nincs háló, csak három fa, de reggeltől es g lelkesen rúgják a labdát. Van egy olyan érzésem a vanuatui
Tanna válogato veszélyes ellenfele lenne sok profi magyar csapatnak.
Visszatérve az é erembe a kiszolgáló hölgy kedvesen közölte nincsen csirke, csak hal, erede leg is ezt szere ünk
volna enni, de omle sincs, mert nincs tojás, de van marhahús. Mi éhesek és toleránsak vagyunk, megegyeztünk,
azt hoz, ami van. Sült hal, kis marhahússal, kenyérfa gyümölcs és helyi zöldségek, rizs köret, desszert, gyümölcstál,
minden finom volt. Az ár 700 vatu /fő, Michael duplát eve .

[4]
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[5]

Mire végeztünk az ebéddel, a terepjáró már várt ránk a vulkán túrához. Útközben egy vendégfaluban megálltunk,
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de sajnos a beígért táncbemutató elmaradt, mivel pont falugyűlést tarto ak.

[6]

[7]
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[8]

A Yasur vulkánhoz belépőt kell fizetni, ez 3350 vatu/fő. Viszont maga a látványosság döbbenetes.
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[9]

[10]

189



[11]

[12]
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Rengeteg a turista, legalább huszonöt dzsip volt a parkolóban, de mint lá uk, volt aki repülőről élvezte a
látványosságot. A vulkán nagyon ak v, most egyes és ke es szint közö működik, hármas szintnél lezárják a
területet.

[13]

[14]
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[15]

[16]
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Sok volt a mai program és a vulkán is mély benyomást te mindannyiunkra, így a visszafelé egy órás úton egy szó
nem ese , csak az autórádió halk zenéje szólt. Az utakról annyit, ezek inkább erdei ösvények, szilárd burkolatú út
azt hiszem nincs a szigeten, csak igazi terepjáróval lehet közlekedni.
Visszaérve a falunkba holnapra rendeltünk egy kenyeret, Stanley behozza a Norvikra, ígérete szerint kipróbál-
hatjuk a pirogját is, remélem ő nem akarja a Norvikot kipróbálni, mivel még délelő megbeszéltük, mindke en
hajóépítők vagyunk, mert magunk építe ük a saját hajónkat.
A költségek értelmezéséhez segédlet: egy vatu kb. 2.5 Ft és az autós transzport a túrához 2500 vatu/fő volt, ami
megismerve a körülményeket, kifejeze en méltányos összeg.
—–
At 2014.06.25. 9:43 (utc) our posi on was 19°31.42’S 169°29.77’E
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2.6.27 Hajónapló, 2014.06.26, Vanuatu 96-ik nap (2014-06-26 16:27) - tothka

Reggel hatkor már a rádióval próbálkoztam, nem sok sikerrel. Bár a naplót el tudtam nagy nehezen küldeni, a
gribet már nem tudtam letölteni. Azt hiszem az öböl körüli hegyek nagyon árnyékolnak, vagy a Yasur vulkán van a
dolog mögö , esetleg egy fekete mágia.
Stanley kése a kenyérrel, mert az egyik kislányával volt probléma, de még időben, nyolckor megérkeze , hozo
három kis cipót és kipróbálha uk a pirrogját.

[1]

Nekem nagyon tetsze , egyből o honosan éreztem magam benne.

[2]
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[3]

A pirogot a kenyérfa törzséből faragják, ez egy könnyen alakítható puha fa, Stanley az ő kenuját négy nap ala
készíte e.
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[4]

A Norvik közel négy évig készült, lehet jobban kelle volna igyekeznem. Miután mindhárman kipróbáltuk a pirogot,
elbúcsúztunk Stanley-től és kilenckor már szedtük fel a horgonyt.

[5]
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Tízre végeztünk a vitorlázat összeállításával, át kellet cserélnünk a spi baumot, mivel kissé balról kapjuk a szelet
és kicsivel z után már teli tak hátszél pillangóval suhantunk Port Vila felé. A crew-m tökéletesen teljesíte , sokat
tanultak ez ala a néhány nap ala , kár, hogy rövidesen vége a közös hajózásnak, ki tudja a következő crew men-
nyire lesz gyakorlo .
A szél Tanna sarkánál elfogyo , illetve azt gondolom csak a sziget árnyékolta le, mert egy óra motorozás után
ugyan abban a kifújt szélben pillangóztunk tovább. Remélem ez a kellemes szél kitart holnapig, jutalomként
megérdemeljük az előző kemény menetért.

Ebédre a marhapörkölt utolsó adagját tálaltam hagymás tört burgonyával, most is osztatlan sikert arato , sajnos
mind elfogyo . Azt hiszem ez egy nagyon jó ú kaja, sokáig eláll és egyszerűen lehet belőle több dolgot készíteni.
Ka prak kus ötlete volt.
Remélem a rádióval most több sikerem lesz, de holnaptól valószínűleg újra lesz netem és akkor fotókat is tudok
feltölteni.
—–
At 2014.06.26. 7:02 (utc) our posi on was 18°59.31’S 169°01.46’E
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2.6.28 Hajónapló, 2014.06.27, Vanuatu 97-ik nap (2014-06-28 06:35) - tothka

Port Vilaig végig hátszél pillangóztunk, sajnos z mérföldet leestünk délre, így reggel takváltással ébreszte em a
crew-t. Ez nem a legjobban sikerült, mert a második latni eltört, ami a grósz leengedésénél további problémákat
okozo .
Na de ezek apró malőrök, sokkal inkább izgato a találkozás Gézáékkal, így mikor a rádióban bejelentkeze a Rotor
el sem akartam hinni, i vagyunk a világ "végén" és találkozik két magyar hajó. Hát igazán nagyszerű érzés volt.

Érkezés fotói a Rotor hajóról, há érben vaunatui parlament épülete, piros tetővel, amit a kínaiak építe ek:

[1]

[2]
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[3]

A belső kikötő részben álltunk bójára a Rotor mellé, a mooringos már ismerte őket, gyorsan odavezete .

Az első bója túl közel volt a melle e levő hajókhoz, így inkább átálltunk a melle e levőre, közvetlenül a Rotor
mellé.

[4]
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[5]

A crew-m már menet kész, nekik vége a vitorlázásnak, még a hivatalokat látoga uk végig a be illetve kijelen-
tkezéshez. Ez egy nagyobb túra volt, mivel a két hivatal meglehetősen távol van egymástól, de időben végeztünk,
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elbúcsúztunk, ők az új programok felé, én végre élvezhe em a magyar szót és a Rotor vendégszeretetét. Egy helyi
vendéglőben vacsoráztunk, szerencsére, mikor lá uk mekkora egy adag, leredukáltuk a rendelést két főre, ezt se
tudtuk megenni.

[6]

Vacsora után kis bevásárlás, majd egy nagyon-nagyon kellemes sörözős beszélgetés a Rotoron. E ünk egy kis
yoghurtot is, mindhárman szeretjük.
—–
At 2014.06.26. 7:33 (utc) our posi on was 18°57.20’S 168°59.42’E
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2.7 July

2.7.1 Hajónapló, 2014.06.28, Vanuatu 98-ik nap (2014-07-01 16:48) - tothka

Reggel mosással kezdtem, a sortokból kezdtem teljesen kifogyni. Gézáéknak alkatrész csomagja jö , ezért mentek
ki reggel, de mire végeztem a teregetéssel, Géza már jö is értem, a csomagot csak zenegykor lehet átvenni. Ad-
dig piacoltunk, ve ünk gyümölcsöt és helyi zöldségeket és egy Digicel kártyát. Utána Gézáék a csomagjukért
mentek, én testmozgásként gyalog az Au Bon Marche supermarketbe. Ide beszéltük meg a találkozót, addig én
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nézelődtem az üzletben, ismerkedtem az árakkal, ami már nem volt meglepetés, mert Gézától még levelezésben
megtudtam Vanuatun a külföldi áru drága, vagy még drágább, persze a hazai sincs ingyen. Pár példa: olasz kolbász
20-22 ezer Ft/kg, sajt hasonló áron, ve em egy 25 dkg-os tejfölt 1200 Ft-ért, a tej hasonlóan Fijihez kb. 600 Ft,
de a helyi burgonya is 500, az import gyümölcsök árát csak á uto am, a magyar gyümölcstermesztők úgy sem
hinnék el az árakat. Szerencse, hogy Viktorék révén kicsit edződtem a svájci árakon, de persze i a jövedelmek
szerények, így az igényeket is lejjebb kell faragni.
Az előzőeket csak érdekességnek szántam, azért i is lehet viszonylag elfogadható költségvetésből élni, de meg kell
válogatni, hogy mit veszünk, az meg végképp nem igaz, hogy olcsó. Pl. eléggé bosszant, hogy i a kijelentkezésért
is kell fizetni kb. 20 ezer Ft-ot. Persze, állítólag nincs egyéb adóbevétele az országnak, de kérdés a turisták men-
nyit hajlandóak fizetni. Több blogban is olvastam, hogy a Karib drága, a Dél Csendes-óceánhoz hasonlítva sokkal
olcsóbb. A vatu, hasonlóan a fr-polinéz frankhoz, többszörösen túl van értékelve, hivatalosan ke ő ötven, de a
vásárló értéke, kb. egy az egyben a forin al. Szerencsére i nem ezek a dolgok foglalják le a mindennapjaimat, így
a körültekintő vásárlás után a Rotorra voltam hivatalos barbecue vacsorára, ami ragyogóan sikerült, a közben jö
kis zápor ellenére. A Rotor új ponyvája jelesre vizsgázo . Vacsora után a szemköz Iririki sziget resort é ermébe
mentünk, ahol esténként tűztánc előadást tart egy csapat.

[1]

[2]
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A szigetre ingyen motoros járat van, a produkció végén önkéntes a hozzájárulás.

[3]

[4]
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[5]

Az előadás annyira színvonalas volt, hogy nem hiszem valaki is sajnált volna tőlük pár dollárt. I még lehete
fényképezkedni az előadókkal, majd irány haza.
Én újra élveztem, hogy van netem, ha nem is egy villám, de működik, így aztán alvás későn.
—–
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2.7.2 Hajónapló, 2014.06.29, Vanuatu 99-ik nap (2014-07-01 16:51) - tothka

Reggel egy helyi ébreszte , hogy nem találja Gézáékat, akikkel megbeszélte a mai hajó alga sz tást, de persze
pontos időpontot nem. Gézáék pedig a parton nézték az aktuális VB meccset. Mikor megjö ek meghívtam őket
egy tatár beefsteak reggelire (kicsit sósra sikerült, de ez i a trópusokon lehet előny), utána ők megkeresték a
hajó sz tó embert, én pedig a fotóim rendezésével repíte em el a délelő öt.

Magyar hajók:

[1]

[2]
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Tegnap ve em négy csirkecombot, amit le akartam sütni, de olyan szépek voltak és vasárnap lévén ünnepi ebédre
gondoltam, így ránto csirke le a menü.

[3]

Persze ez óriási cirkusszal jár, ezer szennyes edény, de megérte, mert kitűnően sikerült sült krumplival és ecetes
uborka salátával, ami az olcsó uborkából és a drága tejfölből készült.
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[4]

Persze úgy elteltem a kajával, hogy vacsorára már nem is tudtam enni, csak késő éjjel, mikor Ka val tudtam Skype-
olni. Ezzel le is merült a kártyám.
—–
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2.7.3 Hajónapló, 2014.06.30, Vanuatu 100-ik nap (2014-07-01 16:53) - tothka

A délelő pillanatok ala elszaladt, pedig nem is volt valami élvezetes munkám, általános hajótakarítás, főleg a
konyhára fért rá a tegnapi főzőcske után. Délben Gézáék beszóltak, mennek vásárolni, kérek-e valamit. Két Digicel
kártyát kértem, az egyik gyakorla lag le is fogyo , mire átküldtem vele a fotókat.
Délután még levágtam a hajam, ami főleg hátul nem egyszerű, egyrészt, mert dupla tükörből próbálom alakítani
a fazont, másrészt csak szemüvegben látom. Viszont, mikor visszajö ek, Géza leellenőrizte a dingijükből, szerinte
jó le , legalább is messziről.
Este a Rotoron volt barbecue party, azt az ausztrál házaspárt hívták meg vacsorára, akik Whangarei-ben a szom-
szédaim voltak, így én is ismertem őket. Nagy volt az örömük, mert most születe meg az első unokájuk, így
pezsgővel ünnepeltünk. A vacsora nagyon jól sikerült és nem csak az ételek, hanem a késő estébe nyúló kellemes
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beszélgetés is. Ha elveszte em a fonalat, Géza figyelmesen fordíto , így nem maradtam ki az információkból, de
van még mit csiszolnom az angolomon. Annyira belefeledkeztünk a beszélgetésbe, hogy mindannyian elfelejtet-
tünk fényképezni, így a mai napló fénykép nélkül maradt.
—–

TT

At 2014.06.30. 18:10 (utc) our posi on was 17°44.86’S 168°18.62’E

2.7.4 Hajónapló, 2014.07.01, Vanuatu 101-ik nap (2014-07-02 08:42) - tothka

A naplókat csak hajnalban tudtam elküldeni, ekkor viszont a Pactor nagyon gyors volt, így két grib file-t is lekértem.
Hét végére kinéz egy kis szélerősödés, de ez még odébb van, változhat. Reggel még skype-oltam és neteztem nyol-
cig, utána próbáltam kicsit pótolni az alvást, de nem sikerült. Szedek egy gyógyszert, aminek az adagolásához két
havonta csináltatnom kell egy vértesztet, ehhez szedtem össze a papírjaimat és kinyomta am az új-zélandi ered-
ményeket, mintának. Mire elindultam a partra majdnem dél le , válto am még pénzt egy bankban, ez negyven
perc volt, ve em még két Digicel kártyát, mire visszasétáltam a marinával szemben levő Egészség centrumba,
éppen ebédidő volt.

[1]

Járda 1

[2]
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Járda 2

Visszamentem a Norvikra én is ebédelni, van még a vasárnapi ránto pipiből, utána megkértem Gézát jöjjön ki
velem, nehogy félreértésből megműtsenek. A vérvétel gyorsan megvolt, de a mintát elemzésre Ausztráliába küldik,
leghamarabb pénteken lesz eredmény, az ár se semmi, harminckétezer Ft. Utána a melle e levő gyógyszertárat
látoga uk meg malária gyógyszerért, de Larion nem volt, az utolsó Malorone-kat egy svéd hajóstársunk elvi e
előlünk, bár az ár mia ezen elgondolkoztam volna, mert az ötven euros 12 darabos kiszerelés i 33 ezer Ft. Viszont
az ausztrál vendégek és a pa kus hölgy is Doxycycline-t ajánlo a, így ezt ve em, remélem ez megfelelő lesz. I
én nem szedek semmit, ezen a szigeten hat éve nem volt megbetegedés, de PNG fertőzö , nagyobb a kockázat.
Gézáék fél ötkor jö ek értem, az es program, kava bár.

[3]
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A kava tradicionális ital a térségben, nem kábítószer, de kellemes nyugtató hatása van, sokan gyógyszerként is
kúraszerűen fogyasztják szerte a világban. A dingi dokknál találkoztunk Igorral, aki már a PNG vízumát intézte, két
nap ala megvan, de a kapitánynak háromszoros az ár, 34 ezer Ft, kíváncsi leszek milyen további költségek lesznek.
Alkonyatkor értünk a hangulatos, öbölre néző bárba, ami inkább egy kerthelyiség, most rajtunk kívül csak helyiek
voltak. Tongán már én is i am kavat, az i eni íze hasonlóan kesernyés, fanyar, de ez állítólag erősebb. Három adag
után, melyet kókuszdió héjból fogyaszto unk, valóban érezhetően ellazultunk, ideje volt haza indulnunk.

[4]
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A Norvikra menet még megkerestük a svéd hajót, akikkel a gyógyszertárban találkoztunk és szintén jönnek PNG-ba,
információkat gyűjteni. Ők nem akarnak vízumot váltani, csak néhány kisebb szigetet látogatnának meg, mivel a
svéd külügy nem ajánlja az állampolgárainak az ország látogatását a biztonsági kockázat mia . Viszont ők is Dél
_Afrikába tartanak, így valószínűleg még összefutunk.
Gézáékat meghívtam tatár beefsteak vacsorára, ami mostanra jól összeére , igazán finom le , mind elpusz to uk.

[5]

Vacsi után kicsit utánanéztünk a neten is a napi PNG infóknak, nem látom kockázatosabbnak, mint sok országot,
amerre már mindhárman jártunk. Délelő beadom a vízumkérelmem, lehet az érkezési vízum kicsit olcsóbb, de
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akkor nem kell vele foglalkozni. Azt sajnálom, hogy az utamnak ez a szakasza kicsit rohanós le , de rengeteg első
kézből való infót gyűjtök, ha lesz második kör, ezek hasznosak, ha nem lesz, kellemes emlékek.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0175.jpg
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2.7.5 Hajónapló, 2014.07.02, Vanuatu 102-ik nap (2014-07-05 09:49) - tothka

Igorral zre beszéltük meg dingi doknál a találkozót, megígérte elkísér a szteletbeli konzulhoz, ahol a PNG vízumot
intézik. Ő is nehezen talált oda tegnap, így jól jö a segítség. Az út hosszát viszont kissé elkalkulálta, mivel azt
mondta kb. fél óra, így a gyaloglást választo uk, ami végül egy és negyedóra tempós gyalogtúra le . Igor tegnap
az út nagy részét kocsival te e meg, akkor nagyon meleg volt, ma viszont kellemes, borús kiránduló idő van, csak
épp az edzés hiányzik, az út vége egy nagyon meredek emelkedő.

[1]

Piac

[2]
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Temető
I leadtam az útlevelem, a vízumkérő lapot előre kitöltö em, kelle egy igazolvány kép és 13 ezer vatu, átszámítva
kb.34 ezer Ft. Péntekre készen lesz, Igor felajánlo a, hogy elhozza az övével együ , remélem, odaadják neki.
Útközben lá uk a helyi börtönt, ez nem tűnt túl szigorúnak, egy fiatal rabbal beszélge ünk is, ő nemrég került be,
három évet kapo , egyáltalán nem tűnt összetörtnek.

[3]

213



[4]

Később Géza mesélte, hogy mikor ők megérkeztek Vanuatura a helyi újság írta, hogy megszökö két veszélyes
bűnöző, látva a börtönt ez nem lehete túl nehéz feladat, a kérdés azt hiszem inkább az, hogyan tovább?
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Visszafelé Igor elment a helyi kórházba egy orosz orvos ismerőséhez, én pedig toronyiránt a Norvikra. Gézáékhoz
épp csak beköszöntem, alig vártam, hogy kinyúztóztassam a lábaimat. Szerencsére volt még egy ránto csirkém,
így az ebéd nem okozo sok gondot, utána nagyon kellemeset fürödtem, egész jól felfrissíte , de a lábam nem
felejte e el a gyalogtúrát és a csirkékkel mentem aludni.
—–
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0173.jpg
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2.7.6 Hajónapló, 2014.07.03, Vanuatu 103-ik nap (2014-07-05 10:02) - tothka

Reggel zre Beszéltem meg Igorral mára is a találkozót, hogy kicsit ügyködnénk a hajón, de le kelle mondanom,
mert Gézáék egy sokkal kellemesebb programot ajánlo ak. Efata túloldalán van egy természetes termál fürdő, ezt
ők egyszer már rövid időre meglátoga ák egy sziget túra keretében és most megalkudtak egy pick up-os szállítóval
hogy ötezer vatuért elvisz minket és kb. három óra múlva visszahoz. A fürdőt mindhárman nagyon élveztük, nekem
különösen jólese a tegnapi gyalogtúra után.

[1]

[2]
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[3]

Közben több mikrobuszos csapat is érkeze , ezek főleg az újabb óriás cruiser hajó utasai voltak. [4]
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[5]

Többek közö Gézáék előző túravezetője is i volt, valószínű ő bizta a fel meglehetősen együgyű sofőrünket, hogy
módosítsa a kialkudo összeget és most már fejenként kért kis hiénánk ötezer vatut, végül kiegyeztünk összesen
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hétezer ötszázban. Ez a kis affér azért se ve e el a jókedvünket, megérkezéskor azért Géza nagyon udvariasan
kiokta a a sofőrt a fair viselkedésről, nem tudom megérte -e belőle valamit. Szerencsére ez nem általános eset,
bár a tömegturizmus minden elmarado térségre nagyon rossz hatással van, lásd a nyolcvanas évek Balatonját.
Megérkezéskor Gézáék még éppen ki tudták váltani a mosásba ado ruháikat, én pedig a kis marketben próbáltam
vásárolni, nem sok sikerrel, nagyon gyenge volt a választék, pl. csirkéből csak szárny volt. Viszont finom kenyeret
kaptam és ve em egy kis adag sütni való marha kolbászt.

[6]

[7]
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Éváék meghívtak egy Jin fizzre, mert tegnap kaptak tonikot. Ebből végül három le , de a kissé lehűlt levegőben
jól ese a kellemes beszélgetés mellé. Korom sötétben hozo át Géza a Norvikra és bár hívtak vacsorára, én a
beterveze krumpli főzelékemnek fél nyolckor fogtam neki. Nagyon jólese és a marhakolbász is passzolt hozzá.
Közben átselejteztem a hűtőt, ami kicsit is gyanús volt kidobtam, nem hiányzik egy gyomorrontás.
—–
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2.7.7 Hajónapló, 2014.07.04, Vanuatu 104-ik nap (2014-07-05 10:08) - tothka

Korán kelek, hogy az o honiakkal tudjak beszélni. Kilenc óra az idő különbség, de reggel senki nem ér rá, így
számomra a hajnali órák maradnak. Ma ragyogó napsütés volt, próbáltam kihasználni a napelemek beállításával,
mivel éjjel 80 % alá ese az akku telep, délutánra 85 %-on voltunk, pedig mindent töltö em, szinte egész nap
ment az inverter és kicsit a mikrót is használtam. Ma is informa kai nap volt, fotók töltése, rendezése, levelezés,
lógtam kicsit a neten is, holnap megint kell kártyákat vennem. Késő délután beköszöntek Gézáék, megbeszéltük,
holnap segít a törö latni fogadó javításában. Ezt még kiszereltem, hogy reggelig ötletelhessek a javításán, aztán
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Gézával remélem kisütünk valami okosat.
Én még este ki akartam menni a partra, de vártam Igort az útlevelemmel, így jó, hogy a hajón maradtam, mert bár
megbeszéltük rádión hív a marinából, de az iroda ötkor bezár. Hat órakor az egyik hajós hozta be Igort a Norvikhoz,
nem akármilyen dingivel, ebben egy 120 lóerős beépíte motor van, ötven csomó a végsebessége. Ők gyorsan
mentek is vissza meccset nézni, én az egy egész oldalas vízumomat csodáltam.

[1]

[2]
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Foci rajongók.
A naplót a hajó számítógépen szeretem írni, mert könnyebben kezelhető, mint a laptopom, mármint a billen-
tyűzet és így a Pactorral szoktam elküldeni. Szerencsére most már a Melbouerne-i adó veszi az adást és ez sokkal
bőkezűbb, mint a szűkmarkú Wellington-i volt. Wellington 40 percet ado naponta, Melbourne 320-t. Így aztán
remélem tudok nagyobb grib file-kat is letölteni, minden esetre bővítem a területet.

[3]
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Rotor

—–
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2.7.8 Hajónapló, 2014.07.05, Vanuatu 105-ik nap (2014-07-06 10:10) - tothka

Reggel átvi em a Rotorra a törö latni fogadó elemet és elmondtam Gézának az elgondolásomat a javításról, il-
letve kis konstrukciós változtatásról. Délelő ők is vásárolnak és a gázpalackjaikat próbálják töltetni, én szintén
vásárolok. A Digicelnél kezdtem, mert megint elfogytak a kártyáim, utána a nagy super market, hétvégi bevásár-
lásra, i fantasz kus a választék, de az árak ijesztőek, nem is a helyieknek találták ki, bár vannak kedvezőbb áru
termékek is.

[1]
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A város a foci vb. mia olyan, mint egy karneváli felvonulás, fellobogózo autókkal dudálva száguldoznak a ra-
jongók, most éppen a brazil drukkoló tábor. Engem sajnos a foci soha nem fogo meg, így sok hasonló élményből
kimaradok.

[2]
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Viszont az üzletben találkoztam Gézáékkal, jó hír, hogy még maradnak néhány napot, így megkértem segítsen a
kormány oszlop műanyag burkolatának javításában, mivel ez még tavaly elrepedt. Tudtam, hozzáértőbb embert
ehhez nem találok és a segítség az én részemről abban merült ki, hogy fényképeztem és videóztam a műveletet
és igyekeztem nem hátramozdítani a mestert. Géza áthozta az epoxis varázs ládáját, élvezetes volt figyelni, ahogy
a különböző anyagokkal javítja a beteg alkatrészt.

[3]
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[4]

[5]
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Persze így a törö latni fogadó javítására már nem került sor, de a kormány burkolatot is két lépcsőben kell javítani,
így ez a munka holnapra maradt.
Azért én se tétlenkedtem, még az üzletben megbeszéltük, nálam lesz a vacsora, piríto hagymás csirkemáj. Ve em
még churizot is paprikás krumplihoz és tartalékként szép csirkecombokat. Míg Gézára vártam elkészült a paprikás
krumpli, kolosszális adag le , így mikor Géza megjö , mindjárt mondtam a holnapi ebéd is a Norvikon lesz, mivel
egyedül három napig paprikást kellene ennem. Az epoxi javítás után kissé elbizonytalanodtam a máj sütést illetően,
ezért telefonos segítséget kértem Ka tól, ami megint nagyon hatékony volt, mert vacsora vendégeim egybehangzó
véleménye szerink Michelin csillagosra sikerült a resztelt májam.

[6]
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Éva nagyon finom caccikit hozo hozzá és a receptet is. Vacsora után kilencig beszélge ünk. Mikor a Rotor
legénysége hazatért, én még elmosoga am, megnéztem a kormány burkolat ragasztást és bár szere em volna,
de nem írtam meg a naplót, ez reggelre maradt.
—–
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2.7.9 Hajónapló, 2014.07.06, Vanuatu 106-ik nap (2014-07-09 20:45) - tothka

Géza folyta a a kormány box javítását, délben sikerült elpusz tani a paprikás nagy részét. Éva hozo hozzá savanyú
uborkát, sosem jönnek üres kézzel, én egyedül próbálom tartani a tempót. Délután Géza még rádolgozo pár réteg
epoxit a javítandó felületre, érte em, nem szeretne még egyszer belefogni.

[1]
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[2]

Estére a második adag resztelt májat pusz to uk, hasonlóan sikerült, mint a proto pus.
Éva most sem jö üres kézzel csodálatos banán sü t hozo passion fruit habbal. Mind mege ük, illetve kicsi
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nekem maradt a reggeli kávémhoz.
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2.7.10 Hajónapló, 2014.07.07, Vanuatu 107-ik nap (2014-07-09 21:07) - tothka

Éjjel megjö a front, 35 csomós szél, zuhogó eső. Sajnos az eső szinte egész délelő ese , így többször bőrig áztam,
mivel délelő re beszéltem meg találkozót az új crew-mal Igorral. Ő há zsákos utazó, szinte az egész világot bejárta
főleg biciklivel, most lehet hajóra vált. Van vitorlázó gyakorlata, ma ugyan már nem prak zál, de sebész volt, így
most orvos is van a fedélzeten.
Délben jö egy kis csendesedés, így nagyon örültem, mikor Géza hívo a VHF-en, hogy átjön, befejezni a projektet.
A megerősíte felületet kelle méretre csiszolni, először durva reszelővel kézzel, majd gépi csiszolóvak (Gézának
ez is van a hajón) az illeszte méretre. Természetesen a projekt jelesre sikerült, szinte el sem akarom hinni, milyen
erős le a komány box a kapaszkodóval.

[1]

Délután még a tartozékokat raktam össze, pl. kockpit asztal, majd Gézáék javaslatára búcsúestet tarto unk a
parton. Sajnos a fő Nakamal bár most is zárva volt, ahol állítólag a miniszterélők is szoko kavazni, de melle e
találtunk egy csak helyiek által látogato bárt. Én már többször i am kavat, de eddig nem sok eredménnyel,
mindig azt állapíto am meg, hogy rossz az íze és semmi hatás. I viszont végre megtapasztaltam a kava hatását,
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két csészényit i unk, de az agyam teljesen szta volt, valószínű ez jobb, mint az alkohol. Szerencsére a hatás is
gyorsabban felszívódik, így a pizza vacsora után már nem volt gond a hazamenetellel és kellemes álmot ado .
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0233.jpg

2.7.11 Hajónapló, 2014.07.08, Vanuatu 108-ik nap (2014-07-12 14:34) - tothka

Reggel kilencre beszéltem meg a találkozót Igorral, mivel ő még a parton a sátrában lakik, nézi a világbajnokságot,
így a Norvikra csak induláskor költözik. Az Immigra onnál gyorsan végeztünk, Coustomhoz már egyedül mentem,
de összeugro a gyomrom, mikor a vámos két útlevelet kért. Szerencsére elfogadta, hogy a crew a hajón van, így a
kijelentkezési díj kifizetése (20 ezer Ft) után kiadta az engedélyt, bár ezt újra kellet készítenie, mert a hajó regisztrá-
ciót tévedésből németnek írta, valószínű a foci vb hatására. Kérésre kaptam duty free igazolást is üzemanyagra és
alkoholra, mint ez később kiderült, csak az égete szeszre és a sörre vonatkozik, a borra nem.

[1]

Pár perccel dél elő értem vissza a hajóhoz, illetve a Rotorra, ők már az indulás elő pillanatban voltak. Egy utolsó
búcsú ölelésre felugro am a Rotorra, azt hiszem öregszem, egyre nehezebbek a búcsú percei, de Géza megnyug-
tato , találkozunk újra, ki tudja hol és mikor. Nehéz leírni, mit jelente ez a találkozás velük i a világ másik felén.
Sajnos az utóbbi hetekben vált nyilvánvalóvá, hogy Ka a bokatörése mia nem tud kiutazni hozzám, ez eléggé
beárnyékolja a hangulatomat ezen a szakaszon. Eddig is főleg egyedül hajóztam, de mindig volt egy céldátum,
mikor Ka jön. Most nincs és ez nem jó.
A Rotorról készíte em egy csomó fotót, míg el nem tűntek az Iririki sziget takarásában, majd egy utolsó VHF
beszélgetés és az elvégzendő feladatok maradnak. Befejeztem a latni fogadó projektet, remélem holnap sikerül
fel is raknom, ha beválik, szabadalmaztatom.

[2]
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[3]

—–
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0251.jpg

2.7.12 Hajónapló, 2014.07.09, Vanuatu 109-ik nap (2014-07-12 14:41) - tothka

Igorral azt beszéltük meg, hogy a marina irodából felhív, mikor megérkezik. Délben kezdtem aggódni és elhatároz-
tam kimegyek a partra, mikor Igort behozta a szomszéd hajós. Nem működö a marina rádió, ezért nem tudo
hívni. Azonnal indultunk az utolsó bevásárlásra a piacra, de mire visszaértünk látható volt a mai indulás nem jön
össze, mivel én a starter kajákat i szeretném megfőzni és Igor is csak a személyes dolgait hozta el, a sátor és a
bicikli a parton van. Teljes gázzal kezdtem el főzni, fél négykor már csak a pörkölt rotyogo , mikor eloldo uk a
bója kötelet és kiálltunk tankolni.

[1]

I vizet is lehet vételezni, főleg ezért döntö em a tankolás melle , mivel az üzemanyagunk elég lenne PNG-ig, de
így nem kannával kelle megtölteni a hajót.

[2]
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A kártya terminál nem működö , de dollárral ki lehete egyenlíteni a számlát, aminek a recepciós hölgy is örült és
a dokkon maradha unk éjszakára. Igor nagyon lassan költözik be, kilenc után még csak a biciklije jö meg, most
ment vissza a sátráért, azért a holnapi indulás remélem összejön. Ez már tényleg "island me".
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0256_08.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0260_09.jpg

2.7.13 Hajónapló, 2014.07.10, Úton Pápua Új Guinea felé 110-ik nap (2014-07-12 14:45) - tothka

Igor csak hajnalban jö meg a sátrával.

[1]
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Reggel kezdte el szétszedni sok földrészt bejárt biciklijét, én a dingi motort szedtem be, mivel a lakatba tegnap nem
ment bele a kulcs a sótól. Végül elég jól összekészülődtünk, kicsivel nyolc elő eloldo uk a köteleket és elindultunk
a következő szakaszra Pápua Új Guineába, Port Moresby-be. Ez durván 1400 tmf, az időjárás előrejelzés gyenge
szelet jósol, így nem lesz rekord döntés. Kicsit gyengén állnak az akku telepeim az utóbbi napok esős időjárása
mia és a véde öbölben most szinte semmi szél nem volt, így csak két óra motorozás után a nyílt vízen bonto unk
vitorlát.
Egyenlőre óvatos vagyok és grósz yenkee pillangóval megyünk, a szél is erősödik 14-15 csomóig, ami egy segítő
áramla al 6-7 csomós sebességet ad. Persze éjszakára a szél lecsökkent z csomó alá, de még így is öt csomós
átlagunk le .

[2]
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Az első egy-két napban nekem szoknom kell az újra hajózást (hullámzást), így a menü ma szerényebb volt, de azért
nem éheztünk.

TT

At 2014.07.11. 19:42 (utc) our posi on was 16°02.38’S 165°15.60’E Boastspeed: 5.1 Course: 328T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0261_09.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0267_09.jpg

2.7.14 Hajónapló, 2014.07.11, Úton Pápua Új Guinea felé 111-ik nap (2014-07-12 14:48) - tothka

Az éjszakai ügyeletre az eddig megszoko és bevált rendszert alkalmaztam, Igor este nyolctól ke őig, én ke őtől
reggel nyolcig vagyunk őrségben. Mivel a pilot tökéletesen működik, nem sok munka van, lehet relaxálni, én az
e-mailokat is ekkor intézem, bár a pilotunk nem nagyon szere az SSB rádiót, többször hibára megy, de a ben
kezelővel vissza tudom kapcsolni. A radar és az AIS riasztás is be van kapcsolva, így sokszor elég fél óránként ki-
menni a kokpitba meggyőződni, valóban nem tévednek a műszerek.
Kicsit aggódtam, hogy éjszakára leáll a szél, de szerencsére nem ment hét csomó alá, így nem kelle leszednünk
a vitorlákat. Az ég viszont felhős volt, így viszonylag meleg, de párás volt az éjszaka. A majdnem telihold azért
időnként átsütö a felhőkön, így nem volt korom sötét.
Sajnos a szélgenerátor gyengélkedik, ennek már voltak jelei, ezért ma nagyon jól jö a sok napsütés az aksik
töltéséhez, de 80 %-ig nem tudtak feltöltődni. A Norvik már kevésbé billeg, vagy kezdem megint megszokni, így a
naplóírás is megy, volt ebéd és vacsora is lesz. Remélem holnapra már teljesen visszaszokom a billegéshez.

235

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0261_09.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0267_09.jpg


Az előrejelzés éjszakára erősödést jósol, de csak húsz csomó körülit.
—–

TT
At 2014.07.11. 19:42 (utc) our posi on was 16°02.38’S 165°15.60’E Boastspeed: 5.1 Course: 328T Twd: 302T
Tws: 2.4

2.7.15 Hajónapló, 2014.07.12, Úton Pápua Új Guinea felé 112-ik nap (2014-07-13 07:17) - tothka

Az éjszaka nem hozta meg a várt szélerősödést, hanem a szokásos 7 csomóig csökkent, ráadásul 20°-ot fordult
délre, ezért nem is bántam, hogy elveszte ük az es waypointot, de Igor szorgalmasan veze a hajónaplóját, ezt is
bejegyezte, így vissza tudtuk állítani az elvesztet koordinátákat. Lassan és a ro ától 20-25°-al elcsúszva haladtunk,
így alig vártam,a reggelt, hogy takot váltsunk, ehhez a második spi boomot is fel akartam szerelni, ami nagyobb
munka főleg új legénységgel és nyelvi problémákkal.
A hajnal a Pactor nyaggatásával telt el, lassú volt és a végén alig tudtam letölteni az új gribet. Ekkorra Igor is
felébredt-a hat órás váltásnál igyekszem nem felkelteni a társam a pihenő idejében- és azonnal a második spiboom
szerelésébe és csapásváltásba kezdtünk. Nem gyorsan, de ragyogóan sikerült. Akik nem ismerik a körülményeket,
a spiboom átmérője 100 mm és 6 m hosszú, a viszonylag csendes óceánon is 2-3 méteresek a hullámok, ráadásul
a tévedést csúnyán megtorolja a hajó.
Közben a szél is beerősödö az ígéretnek megfelelően, az új csapáson repül a Norvik.
Ezután Igorral megbeszéltük, ő szeretne naponta háromszor enni és hozzávetőleg azonos időpontban együ , amit
én is helyeseltem, ő az orvos, tudja mi az egészséges. Délután a horgot is kidobtuk, helyesebben a horgokat, én a
szokásos műcsalit, Igor egy pórul járt repülő hallal próbál szerencsét.
A szél egyre erősödik, de nagyon pulzál, a hullámok is nőnek, így a pilotra jobban kell figyelni.
Es g nem fogtunk halat, ekkor beszedtük a szerelékeket és a horizonton feltűnt egy hajónak a navigációs fénye.
Megnéztem az AIS-on, egy hatalmas kínai halászhajó volt, lehet elhalászta előlünk az összes halat?
—–

TT
At 2014.07.12. 18:35 (utc) our posi on was 15°16.74’S 163°16.32’E Boastspeed: 5.4 Course: 291T Twd: 302T
Tws: 2.4

2.7.16 Hajónapló, 2014.07.18, Úton Pápua Új Guinea felé (2014-07-18 17:45) - tothka

Kedves Olvasóim!

Most már csak mintegy 300 tmf-re vagyok PGN-től, várhatóan vasárnap este megérkezünk, az igazán jó szélben, a
hajónaplót érkezés után pótolni fogom.

TT
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2.7.17 Hajónapló, 2014.07.13, Úton Pápua Új Guinea felé 113-ik nap (2014-07-19 12:36) - tothka

Most van egy kicsi áramom, így tudom küldeni a következő hajónaplót.

Reggel a hátszeles pillangót átszereltük félszeles vitorlázatra bal csapáson, mivel a szél egyre déliesedik. Ez nem
volt sok munka, beszedtük a jobb oldali spiboomot, illetve csak előre rögzíte ük a korláthoz, utána áthúztuk a
sotokat, betekertük a yankeet, visszahúztuk az új csapáson és máris jó irányba repülünk.
A reggelit Igor készíte e, finom volt, bundás kenyér dinsztelt hagymával.
Egyenlőre, úgy néz ki, szerencsénk van az időjárással, ami most a legfontosabb, a Norvikon minden rendben van,
kivétel a szélgenerátort (Lizat). A tengelyfék ragyogóan működik, a pilot csak időnként figyelmeztet minket, ő is i
van. Az aksikat így is elfogadható szintre hozták a napelemek.
A napi pozíciót most hajóidő szerint este nyolckor jegyzem, ez UTC:11:00.
Pozíciónk: UTC: 11:00. Lat: 14°51,8’S Lon.: 161°53,1’E. Megte út: 136tmf.
—–

TT

2.7.18 Hajónapló, 2014.07.14, Úton Pápua Új Guinea felé 114-ik nap (2014-07-20 06:18) - tothka

Este sokat hezitáltam a vitorlacsökkentésen, ez nem az , ha azt gondolod csökkenteni kellene már késő, hanem a
várható események latolgatása. Végül a nem győzö , ami egyenlőre jó döntésnek tűnik, mert a szél nem ment 25
csomó fölé, viszont a Norvik repül. Láthatólag neki is tetszik az átlag 7 csomó, persze nekünk is.
Hogy milyen nyugodtan megy a hajó 22 csomós szélben, jellemzi, hogy a két órai váltáskor békésen alvó
legénységem volt a kokpitban. Persze csak szenderge , ahogy én is szoktam, így gyorsan átve em az őrséget
hasonló s lusban.
Reggel újabb hajótalálkozó volt, bár ezt csak az AIS-on lá am, egy tankert mögö ünk.
Szerencsére megint süt a Nap, az éjszaka kicsit felhős volt, de a telihold mia világos, így a napelemek dolgoznak,
remélem kibírjuk motor indítás nélkül, de a szélgenerátor nagyon hiányzik.
Ebédre jó nagy adag gulyás levest készíte em, nem volt egyszerű mutatvány, mert természetesen főzés közben
erősödö be a szél. Délután elkapo minket egy squell, a szél nem is sokat erősödö , csak nagyon forgo . Jó
alkalom volt Igornak tanulni a kézi kormányzást, úgy néz ki tehetséges tanítvány. Ma nagyon jó időt futo unk 163
tmf-et.
Poz.: UTC:09:00. Lat.: 14°12,3’S Lon.: 159°08,2’E Megte táv.: 163 tmf.
—–

TT

2.7.19 Hajónapló, 2014.07.15, Úton Pápua Új Guinea felé 115-ik nap (2014-07-22 05:33) - tothka

VISZLÁT CSENDES _ÓCEÁN. REMÉLEM TALÁLKOZUNK MÉG!
Észrevétlenül hagyjuk el a Csendes-óceánt, ahol a Norvik több mint egy évet hajózo . A búcsú út nagyon
kellemesre sikerült, köszönöm. Immár a Koral tenger hullámai ringatnak, nincs különös átmenet, az igazi választó
vonal a félelmetes hírű Torres-passage lesz, de azután már egy újabb tenger következik.
Az utóbbi napokban az időjárás előrejelzés elég megbízható, éjszaka a szél kele re fordulása pontosan jö .
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Legénységem ezt nem nagyon akarta tudomásul venni, igyekeze a kijelölt ro án maradni, aminek eszevesze
ugrálás, dübörgés le a vége. Így miután úgysem tudtam aludni, egykor kimentem a kokpitba. Először is leejtet-
tem a Norvikot Délnek, majd beve ük az orrvitorlát, visszaálltunk a ro ára. Eddig minden a tankönyvek szerint
ment, de mikor a yankeet kihúztuk a bal oldali spiboomra pillangózni, az oldalról jövő megnövekede hullámok
a pilot a gazdaságos fokozatban nem tudta lekövetni, a hullámok folyamatosan kiforga ák. Végül a fok bevétele
mellet döntö em, így lassabb le a hajó, de irányítható. Erre szükség is volt, mert egy dolgozó halászhajó mellet
kellet elmanővereznünk egy mérföldnyire. Igor csak háromkor tudo elmenni aludni, de legalább a hajó nyugod-
tan viselkedik.
A tegnapi szilaj menetben nem ve ük észre, hogy az orrkabin ablaka rosszul van bezárva, így eláztak a szivacsok,
szárítgatjuk őket.
Kora reggel volt még egy hajó találkozónk, majd délelő és délután is. Ezeket csak az AIS-on lá uk.
Mostanában csak délelő rádiózom, mert akkor gyorsabb a Pactor és kicsit már a Nap is töl az aksikat. Érdekes,
hogy mindig pont 9:15-kor tudok a Melbuerne-i adóra csatlakozni. Mire letöltö em a gribet, -598 Ah-n álltak az
aksik, ez már a kri kus szint kezdete, de épp kisütö a Nap és a napelemek elkezdtek dolgozni.
A szélgenerátor dolog is folyamatosan motoszkál a fejemben, hogy nem elektromos hiba van, hanem a rendszer-
hez nem tud mindig csatlakozni. Lehet rossz az elméletem, de mikor a napelemek 40 amperrel töltenek, az aksik
szinte teljes töltö séget jeleznek, ezért a szélgenerátor lekapcsol. Ennek a gondolatnak a jegyében a Lisat reggel
megint munkára fogtuk és úgy néz ki hajlandó dolgozni, amire most különösen nagy szükség van.
A szél folyamatosan fordul keletre, a hullámok még a tegnapi szél mia 4-5 méteresek, ezért eléggé billegünk, ami
nem akadályozo meg abban, hogy ebédre egy krumplifőzeléket készítsek a még mindig kitartó marhapörkölt
mellé. Igor hálás kosztos, mindig kér repetát, azt hiszem, ízlik neki a magyar kaja.
Poziciónk: UTC:11:00. Lat.: 13°43,0’S. lon.: 156°59,4’.E. Megte táv.:129tmf.
—–

TT

2.7.20 Hajónapló, 2014.07.16, Úton Pápua Új Guinea felé 116-ik nap (2014-07-22 12:39) - tothka

Az éjszaka első felében a szél állandóan változo , végül teljesen leállt. A vitorla csa ogásra mentem ki, sajnos már
csak azt konstatáltam, hogy a két felső latni eltörö . Le akartam szedni a grószt, de abban a pillanatban megjö
a friss szél. Vártam negyed órát, de stabilnak mutatkozo , ekkor visszamentem aludni. Ke őkor ve em át az
őrséget, a szél egyenletesen fúj, ma hajóforgalom se volt. A 12-14 csomós hátszélben a szélgenerátor keveset
termel, de ez is elég volt, hogy nem kelle beindítani a motort, napközben viszonylag sok a napsütés, így remélem
es g lesz egy kis tartalékunk.
Reggelire Igor finom bundás kenyeret készíte , kicsit másként, mint mi szoktuk, plusz hagymát dinsztelt hozzá,
nekem nagyon ízle . Ez volt az utolsó kenyerünk, nagyon jól kitarto .
Reggel a Pactor olyan lassú volt, hogy egy mailt se tudtam letölteni, közben a reggeli készítés közben kifogyo a
gáz. Ez volt az utolsó európai palack, amit még Tongán tölte em meg tavaly. Most át kelle szerelnem a Fijin
vásárolt új rendszerre és palackokra. Kicsit izgultam, fog-e működni, de gyorsan végeztem és minden működik.

[1]
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Ma elkezdtem szedni a doxicycline-t malária megelőzésére, mivel PNG-n a malária kockázata már valós. Sajnos
ennek a gyógyszernek vannak mellékhatásai, remélem nálam nem jelentkeznek.
Közben verseny horgászunk Igorral, ő ma új szereléket készíte . Reggel nekem volt egy kapásom, sajnos elment a
hal, szerencsére nem vi e el a Macitól kapo szuper csalit.

[2]
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Halat délután se fogtunk, viszont a marhapörkölt utolsó negyedéből sikerült megint finom gulyáslevest készítenem.
Szerintem ez jobb le , mint az előző, Igor realista, szerinte mindke ő excellent volt.
Az időnk gyönyörű a Csendes-óceán a legszebb arcát mutatja.

[3]
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Latolgatom az érkezési lehetőségeinket, megint van esélyünk az éjszakai megérkezésre, mint általában. Már inkább
lassítom a hajót, hogy délelő érjünk Port Moresbybe.
Poziciónk: UTC:11:00.Lat.:13°01’S. Lon.:155°01,0’E. Megte táv.:120tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0275_16.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0281_16.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0278_16.jpg

2.7.21 Hajónapló, 2014.07.17, Úton Pápua Új Guinea felé 117-ik nap (2014-07-22 12:42) - tothka

Ke őkor ve em át az őrséget, ma végre tudtam aludni. Ahogy kiléptem a kokpitba, mögö ünk egy mérföldre egy
óriás tanker körvonalai rajzolódtak ki. Igor az AIS-on lá a a hajót és , hogy elő e eltudunk menni, remélem nem
a vak ló esete áll fenn.
Hajnali négykor végre le tudtam tölteni a gribet, persze ez az egy nappal ezelő , amikor megkértem, de több a
semminél. Nagyon stabil szelünk van, számolga am az esélyeinket és megbántam, hogy lassítani kezdtem a hajót
előző nap. Megpróbálom korrigálni és reggel az egész yankeet kihúztam. Ha a szél kitart, de várhatóan inkább
erősödik, van esélyünk vasárnap estére Port Moresby-be érnünk.

[1]
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Az indulásunk elő esős napok mia elég hervadt akku bankkal indultunk, így folyamatosan spórolnunk kell az
árammal, ezért nem volt hajónapló, mert az SSB rádiósokat fogyaszt a hozzá tartozó monitorral és komputerrel.
A délutánt az élelmiszer készlet válogatásával és takarítással kezdtem, mert kiömlö egy csomag rizs. Bosszantó,
hogy nem is a kedvencem ráadásul. Több műanyag tároló kell, elég jól kezd összeállni, mi szükséges és mi fe-
lesleges.
Miután rendbe te em a spejzt, elkezdhe em az erede leg terveze palacsinta sütést.

[2]
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Kicsit aggódtam, mert még csak egyszer készíte em és nincs receptem, de nagyon jól sikerült.

[3]

243



A sok húsétel után jólese egy kis változatosság.

[4]

Poziciónk:UTC.:11:00. Lat.:12°13,6’S. Lon.:152°51,7’E. Megte táv.:138tmf.
—–
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2.7.22 Hajónapló, 2014.07.18, Úton Pápua Új Guinea felé 118-ik nap (2014-07-22 12:44) - tothka

Úgy látszik maximum minden második nap alhatok, mert más naponta van program. Az éjszakai menet első
felében Igor akarta ráerőszakolni az erősödő szélben a Norvikra az akaratát. Ez megint égtelen ugrálással és vi-
torla csa ogással járt, de legalább jól haladtunk. Egy óra elő végül kihívo , mert a plo eren hat, később nyolc
hajót is jelze az AIS. Ennyi hajót ő egyszerre soha nem láto , de gyorsan rájö ünk, a Salomon tengert és a Tasman
tengert összekötő hajózó utat keresztezzük.

[1]
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Először is leszedtem a fokot, mert a Norvik túlvitorlázo volt, alig lehete kormányozni. Utána a plo eren
egyenként rájelöltem a hajókra az irányvektoraikat, szerencsénk volt, irányváltoztatás nélkül mehe ünk át a 300
méteres vasalók közö . Ke őkor Igort elküldtem aludni, én i am egy erős kávét, amire szükség is volt, mert az
éjszaka során több mint húsz hajót számoltam meg, de sehol sem kellet kitérnünk.
Hajnalban le tudtam tölteni az friss gribet és a mail-jeimet, melyek az Air Mail címemre jönnek. Ezt azért írom
le, nehogy félreértés legyen, a gmail üzeneteket csak az interneten tudom elérni. Ezután Ka val tudtam beszélni,
tőle értesültem a szörnyű katasztrófáról, ami a malajziai gépet érte.
Visszatérve a hajózáshoz, igyekszünk kicsiholni valami elfogadható sebességet, de nappal a szél gyengül és az irány
is folyamatosan a raum és a pillangós hátszél közö változik.
Poziciónk:UTC:11:00.Lat.:11°29,5’S. Lon.:150°39,1’E. Megte táv.:137tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0296_17.jpg

2.7.23 Hajónapló, 2014.07.19, Úton Pápua Új Guinea felé 119-ik nap (2014-07-22 13:00) - tothka

Egy lassú vánszorgás volt az éjszakai menet és ez nappal is folytatódo az időnkén eszevesze vitorlacsa ogással
fűszerezve. Délután ke ő körül kezde fújni a szél, de nem igazán erős és változó 13-17 csomó közö . Egyre
inkább úgy tűnik sötétedés után érünk Port Moresbybe, sajnos a Hold csak ke ő körül jön fel, ha nem lesz felhős
az ég.
Amilyen szép időnk van, a horgásza al nincs szerencsénk, bár ma is volt kapásunk, de hal nincs. Így ebédre tésztát
e ünk bolognai mártással és saj al, nagyon finom volt.
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[1]

Ha ma sem fogunk halat, holnap felbontok egy halkonzervet.
Estére a szél megint lecsökkent 12 csomó körülire, így az utolsó reményem is elszállt, hogy világosban érjünk Port
Moresbybe. Most már csak azért drukkolok, a szél se legyen erős, a grib szerint a partközelben nagyon gyenge
lesz.
Poziciónk:UTC.:11:00. Lat.:11°03,1S. Lon.:148°47,1’E. megte táv.:113tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0299_17.jpg

2.7.24 Hajónapló, 2014.07.20, Úton Pápua Új Guinea felé 120-ik nap (2014-07-24 11:47) - tothka

Az éjszaka második felében valamivel jobban haladtunk, de ez már kevés volt, hogy a hátrányunkat behozzuk. Haj-
nalban le tudtam tölteni az új gribet, ez ala begépeltem a 14.-i naplót. Spórolok az elektromossággal, de úgy néz
ki, emia már nem kell motort indítani, az aksik kibírják a marináig, a feszültség egyszer sem ese 11,9 V alá.
Délutántól a szél folyamatosan erősödö , mikor takváltás után ráfordultunk a kikötő irányára már húsz csomó
fele volt. Elég kellemetlen "vizes" menet volt és már tudtam csak éjjel érünk be, így a mai alvás is elmarad.
Helyi idő szerint pont éjfélkor értünk a Basilisk - átjáróhoz, ez a fő bejárat Port Moresbybe, a szél 27 csomó,
“deja vu” érzésem van Fort de France-ra ahol háromszor voltam, mindig erős szélben. A bejárat után a szél nem
csökkent, de megszűnt a hullámzás, így biztonsággal tudtunk navigálni, bár az éjszaka még mindig nagyon sötét
volt. Rengeteg horgonyzó nagy hajó közö mentünk a marina bejáratáig. Két óra volt, mikor a marinához értünk,
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ezért úgy döntö em, elő e horgonyt dobunk és majd reggel megyünk be. Ez, mint később kiderül nagyon jó dön-
tés volt.
Welcome drink, a megérkezés kellemes, édes érzése. Az eddigi utam során ez volt vitorlázási szempontból a
legkellemesebb szakasz, egyszer sem indíto unk motort, minden működö , a szél ugyan változó volt, de végig
kitarto . Akik nem jö ek el sajnálhatják, akik kiszálltak, még jobban. I a nemzetközi crew-ra gondolok.
A szakasz 10 nap 19 óra volt háztól. Csak a ki és beálláskor motoroztunk, a grószt egyszer sem reffeltük, bár néha
kelle volna, de elég volt a fokot csökkenteni. Egyszer sem viseltünk mentőmellény, nem vagányságból, hanem
mert nem kelle , halat sajnos nem fogtunk, de több szereléket elhagytunk, így a halászat nem volt gazdaságos,
végül felbonto am egy halkonzervet. Összesesen 1389 tmf-et hajóztunk, ez 5,4 csomós átlag. Figyelembe véve
a körülményeket és, hogy bár Igor talpraese utazó, de a hajó még új neki, nem is beszélve a nyelvi korlátokról.
Ő a köznapi angolban jól eligazodik, de a hajós szakkifejezésekben nem, így aztán néhány dolgot eléggé körül kell
írni, nehogy félreértés legyen. A Norvik műszakilag jelesre vizsgázo , minden kifogástalanul működö az út során
remélem, megtartja ezt a jó tulajdonságát.
Ezt a naplót most utólag írom, már van netem, olvastam az aggódó mailokat, őszintén szólva jólese , köszönöm.
Holnap remélem a fotókat is fel tudom tölteni és beszámolhatok az első tapasztalataimról, erről a szerintem
nagyon ellentmondásos országról és a következő napi nem kis kalandunkról az elakadt horgonyról és a marinába
való nem egyszerű beállásról.
Poziciónk:UTC:11:00. Lat.:10°04,3’S. Lon.:147°02,3’E. Megte táv.:129tmf.
—–

TT

2.7.25 Hajónapló, 2014.07.21, Pápua Új Guinea 121-ik nap (2014-07-24 18:37) - tothka

Napkeltekor már felébredtem, ez már a megérkezés izgalma. Röviddel később Igor is fenn volt. Szere em volna
minél előbb bemenni a marinába, de ez nem teljesen így sikerült. A hajót szeretem rendben tudni megérkezéskor,
de az első fürdő hagyo némi takarítani valót, így megkértem Igort hozza rendbe, és készüljünk a marinába állásra.
I lehe ek köztünk félreértések , mert én a hajó felkészítését érte em ezala , amit végül egyedül megcsináltam,
míg legénységem megfürdö , hajat moso és utána vizesen hagyta a fürdőszobát. Mióta japán lakásbérlőim is
voltak, tudom le kell írni, hogyan sz tsuk a hűtőszekrényt (ők kilukaszto ák egy késsel), Lehet nekem is körültek-
intőbben kellet volna leírnom, mit jelent a marinába való felkészülés.
Ezután, a kis intermezzó után fel akartuk venni a horgonyt, de az elakadt, mint később kiderült a horgonyzóhely tele
van elhagyo horgonyláncokkal és az idők során összegyűlt szemé el. Tizenkét méter víz volt ala unk, elég rossz
láthatóság, Igor rövidesen tanácsolta, búvárt kell hívni, de nem tért ki arra az apróságra, ki fize . Nekem se a fizetés
nem tetsze , sem a sikerélmény hiánya, így elpróbálkoztam különböző általam felállíto elméletek szerint vagy
két órát, mikor is sikerült kiszabadítanom a horgonyt. Igor ekkor már a késői reggeli készítéssel foglalatoskodo .
A horgony felszedése csak a rákötö horgonybójának volt köszönhető. Ezt egy két tonna teherbírású kötél tartja,
ezt csörlőztem folyamatosan, azt hiszem a teherbírása határáig, mert egy helyen igencsak elvékonyodo , ki kell
cserélnem.
E kis izgalmak után fél ke őkor juto unk be a marinába, ahol nem kis félreértések után tudtuk meg, nem kö-
thetünk pontonra, csak horgonnyal hátsó oszlopokra. Ehhez kell a dingi, a szél húsz csomó körüli, így kimentem
a marinából, leengedtük a dingit, majd vissza. Igor nem gyakorlo hajós, ráadásul elég nagyok a nyelvi korlátok,
így jó le volna egy kis segítség a marina részéről, ami hamarosan meg is jö . Két mooringos legény egy mo-
torossal, melyen két darab 50 lóerős motor volt. Horgonyt dobtunk, majd kiadtunk nekik egy előre elkészíte
hosszú farkötelet és a későbbiekben nem tudtam sírjak, vagy nevessek, mivel ilyen béna mooringosokat még nem
lá am. A tok, Igor szerint ezek a munkások vésték a betont a marinában, valószínűleg abban jobbak volta.
A sikeres kikötés után, a bal oldali kötelet már mi te ük ki, rövidesen megjö ek a vámosok. Két nagyon kedves,
segítőkész hivatalnok, az eljárás inkább formális, de különösen vendégszerető.
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[1]

A vízumunkra megkaptuk a beléptető pecsétet, levehe ük a sárga lobogót és beléphe ünk az országba. A mar-
inában az angol királyi szabályok érvényesek mind az öltözködésre, különösen a kalap levételét tartják fontosnak,
ezen kívül azt hiszem, minden nagyon le van szabályozva, számomra sok dolog megmosolyogni való. Viszont az
üzletben is körültekintőek, azonnal kértek tőlem száz dollár depozitot két nyamvadt kulcsért a mosdóhoz, a tájékoz-
tató szerint még 120 dollár általános letétet is kellene fizetnem, de ezt nem kérték. Szerencse, mert ez már kiverte
volna nálam a biztosítékot. Viszont kérték a hajóbiztosítást, ami nekem csak elektronikusan van meg. Kértem Ka t
küldje meg a marinának, ezt el is küldte, erre kértek tőlem két dollárt, hogy kinyomta ák. Ezek után futo ki a
számon, amit az eddigi utam során még soha nem mondtam, hogy ide nem jövök vissza. Ezeket a sorokat két
nappal később írom, de mint a következő napok beszámolóiból kiderül az érzéseim továbbra is nagyon vegyesek,
az emberek kedvesek, de lépten, nyomon felhívják a figyelmem veszélyes egyedül mászkálni, az árak magasak, az
egész fővárosra rányomja a bélyegét az agresszíven terjeszkedő nemzetközi tőke. Félek mindent tönkretesznek.
—–

TT
At 2014.07.22. 9:43 (utc) our posi on was 09°27.91’S 147°09.08’E

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0307_21.jpg

2.7.26 Hajónapló, 2014.07.22, Pápua Új Guinea 122-ik nap (2014-07-24 18:43) - tothka

A tegnapi naplómból kimaradt, hogy az este vásárolt netem, negyed óráig működö , ezért este átmentem az
amerikai szomszédunkhoz tanácsot kérni, mit vegyek és hol. Megbeszéltünk egy délelő találkozót.
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Reggelre olyan jól álltak az aksik, hogy beindíto am a mosógépet egy mosásra. A szél bolondul fúj, aminek örülök,
viszont ha ezt előre tudom, nem kezdem el szedni a malária gyógyszert, mert szúnyogot még hírmondóban se
lá am. Közben juto eszembe, hogy a vámosokkal megbeszéltük délben visszajönnek a crew listért és a carantén
is délelő re ígérkeze , ezért lemondtam a találkozót szomszédunkkal.
Persze sem a vámos sem a karanténos nem jö . Viszont, hogy ilyen sok időm le és a tegnap vásárolt csirkecombok
nagyon szépek, gondoltam nem egyszerűen lesütöm, hanem az ebéd ránto csirke lesz.

[1]

Közben készíte em még egy adag francia salátát a tegnap vásárolt zöldségekből.

[2]
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Minden tökéletesre sikerült, nekem ízle , de mint egy későbbi beszélgetésből kiderült, Igor nem igazi gurmand,
a kaja főképp kalória bevitel, legalábbis ha jól érte em a diskurzust. Ez azért nem veszi a kedvem, magamnak is
szívesen főzök, el kell fogadni, különbözőek vagyunk.

—–
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2.7.27 Hajónapló, 2014.07.23, Pápua Új Guinea 123-ik nap (2014-07-24 18:45) - tothka

Ve em új netet, így sikerült fotókat is küldenem és rendbe tenni a levelezésem. Bár a szél folyamatosan fúj, ma
nagyon meleg volt, így a terveze latni pótlás késő délutánra maradt. Kiderült a második törö latnit elveszte ük,
amelyikből az elsőt akartam pótolni, ráadásul a harmadik is eltört. Sajnos ez az ára a tapasztalatlan legénységnek.
Két hete már rájö em, hogy az Új-Zélandon vásárolt latnik két mm.-el vastagabbak, mint amit kértem, pedig ez
egy magát profinak hirdető cégnél ve em, de hát úgy látszik mindenhol tévedhetnek. Szerencsére csak a latnik
egyik felét kellet kisebbre reszelni, így gyorsan végeztünk. Este Igor kiment a marinába tévézni, én a netemnek
örültem.
—–

TT
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2.7.28 Hajónapló, 2014.07.24, Pápua Új Guinea 124-ik nap (2014-07-24 18:51) - tothka

A mai nem volt egy könnyű nap. Kiadós reggeli után indultunk, terveink szerint a Nemze Múzeumba. A belvárosba
gyaloglás még tetsze , mondván kell a mozgás, de i végleg elakadtunk.

[1]

[2]
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[3]

Próbáltunk egy turista irodát keresni, de azt hiszem i ilyesmi nincs. Végül egy segítőkész hölgy addig cipelt minket,
míg egy irodaház ötödik emeletén találtunk egy utazási irodát, akiktől kaptunk térképet és infós füzeteket.
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[4]

Ezután visszagyalogoltunk a busz terminálra.

[5]
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Többen segíte ek, de azt hiszem ke őnk nyelvtudása sem volt elég, hogy eligazodjunk a meglehetősen kao kus
busz menetrendben. Amelyik buszra felszálltunk, lehet jó le volna egy átszállással, de Igor úgy értelmezte rossz
irányba megyünk, így az első megállónál leszálltunk és visszagyalogoltunk a belvárosba, i rossz döntést hoztam,
mert vállalta a gyaloglást a múzeumig, ami kb. három órás séta volt.

[6]
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[7]

Útbaigazító táblák híján nem volt egyszerű ide találnunk. A célegyenesben a Parlament bejáratánál egy kedves
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hölgy felajánlo a átvisz minket kocsival a múzeumba, mondván a környék veszélyes, nem biztonságos gyalog.

[8]

[9]
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Ez ma már a sokadik figyelmeztetés volt, úgy hogy következőnek se telefont, se egyéb cuccot nem hozok, csak
minimális kézpénzt.

[10]
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A múzeum bejárata.

[11]
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[12]

[13]
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Viszont a múzeum érdekes volt, ráadásul légkondicionált, így felfrissülten utána átmentünk a szomszédos parla-
mentet is megnézni.

[14]
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Parlament.

[15]
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[16]

[17]
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Igor utána bement a szomszédos könyvtárba kihasználva az ingyenes internetet, én pedig két átszállással 190 Ft-ért
visszabuszoztam a marinába.

[18]

Elő e gyors bevásárlás, vacsorára disznósült, magamnak reggelire tatár beefsteak, Igor nem eszi meg a nyers húst,
nem tudja mi a jó.

[19]
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[20]

—–
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2.7.29 Hajónapló, 2014.07.25, Pápua Új Guinea 125-ik nap (2014-07-27 05:58) - tothka

Az éjszaka még bepótoltam a hajónapló lemaradásaimat, így megint éjfél elmúlt, mire lefeküdtem. Gyorsan i volt
a reggel, nem mondhatom, hogy valami fi vagyok. Igor délelő elment mosni, én a szokásos rámolással szöszöl-
tem. Délben kezdtünk egy általános takarításba, Igor a kokpitot te e rendbe, én belül porszívóztam és a kony-
hai élelmiszer raktárakat te em rendbe. Maradt még takarítani való, de a legfontosabbakkal végeztem. Későn
ebédeltünk, utána letöltö em a fotókat, Igornak is átmásoltuk az összes közös képet, hogy haza tudja küldeni.
Neki a fényképező gépe és a telefonja is tönkrement vagy fél éve, boldog ember, nem függ ezektől a kütyüktől.
Négykor a marina irodába leadtuk a crew list-ünket, utána Igor bement a városba netezni, én a hajón tervezem a
jövőt. Vacsorára én a tatár beef steakemet pusz to am, annyi áramom van, hogy pirítós kenyeret is készíthe em
hozzá az elektromos sütővel. Nappal a szélgenerátort is lekapcsolom, mert 100 %-on vannak az aksik. Azt hiszem a
Norvik energia ellátását sikerült nagyon op málisan megoldani, a diesel generátorra csak a mérsékelt égövön lesz
szükség. Volt még egy nagy javításom, a Canon fényképezőm töltője tönkre ment, az egyik érintkező teljesen elko-
rrodált, hogy kiese belőle. Egy ilyen szerkezetet szétszedni sem egyszerű, mivel "egyszer használatosra" gyártják,
de sikerült semmit nem eltörnöm és egy darab réz drótból új érintkezőt gyártanom. Kipróbáltam, működö ,
ezután összeszereltem, remélem hosszú távon jó lesz.
—–

TT
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2.7.30 Hajónapló, 2014.07.26, Pápua Új Guinea 126-ik nap (2014-07-28 06:02) - tothka

A turista kiadvány szerint ma van kézműves vásár az Ela Beach-en. Reggeli után ezt céloztuk meg, én busszal
szere em volna menni, (40 Ft a buszjegy), de mint általában Igor döntö , gyalog mentünk a 35°-ban. Félreértés
ne essék én is szeretem a kihívásokat, de a minden áron való küzdés nem az esetem. Majd erről később. A piac
különben tényleg nincs messze, kb. három kilométer és a testmozgás sem árto , csak utálom, ha rám erőszakolja
valaki az akaratát.
A kézműves piac nem várt színességgel fogado minket, szerencsére még a marinában válto am pénzt, volt mire
költeni. Már többször leírtam, szeretek kizárólag a kézművesektől vásárolni, hát i volt mit.

[1]

A büdzsém többszörösét is el tudtam volna költeni, szerencse, hogy behatárolt volt a keret. Mindenki szerete
volna valamit eladni, gyorsan rájö em elég jól lehet alkudni. A neked a legjobb ár alá simán le lehet menni 30-40
%-al, ez alá már nem volt pofám alkudni, bár a famaszk ennél olcsóbb le , de a kiinduló ár volt irreális.
Közben egy színes Salomon szige táncbemutatót is megcsodálha unk.

[2]
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[3]

Visszafelé már sokkal rövidebbnek tűnt az út, Igor segíte hazavinni a vásárfiát.
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[4]

A super marketbe is be kelle mennünk vásárolni, már a következő szakaszra ve ünk egy karton tejet, darált húst
fasírtnak, krumplit főzeléknek, elég volt hazacipelni.

[5]
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A késői ebédet szokásosan én készíte em, krumplifőzelék fasír al. Az adaggal kicsit túllő em a célon, mert egy kg
darált húst ve em, de Igor jó étvágyú, szerintem el fog fogyni. Sajnos a mostani receptet a netről ve em le, amiben
dinsztelt hagyma is van, ez nem a számomra megszoko íz, ráadásul nagyon nagy disznóóllal lehet elkészíteni, a
hagyma folyamatosan le ég és a fasírt szétesik tőle. Éjszaka révén nem tudtam Ka tól telefonos segítséget kérni.
Este ötre hirde ek koncertet a marina kávézójában, ha g vártunk, de még csak az előkészületeknél tarto ak.

[6]
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[7]

Ekkor én a hazamenetel melle döntö em, Igor visszament, de mint másnap beszámolt az énekes elég gyenge
volt, nem sokat veszte em, viszont korán mentem aludni.
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—–
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2.7.31 Hajónapló, 2014.07.27, Pápua Új Guinea 127-ik nap (2014-07-28 06:05) - tothka

Éjszaka szinte semmi szél nem volt, de délutánra megjö a jelze front. Azt hiszem leghamarabb szerdán tudunk
indulni, de az előrejelzés szerint utána jön egy újabb front, jó lesz igyekezni.
Reggeli után Igor a víztartályokat töltö e fel, ehhez kölcsönkértük a szomszéd kannáit is, de így is szinte az egész
nap ráment.
Én a szalon ágy lee deszkáját szabtam be, ill. rögzíte em a helyére.

[1]

Ezt a deszkát még Új-Zélandon ve em, ideje volt beépíteni, azt hiszem jól sikerült, a következő szakaszon kiderül.
Közben megjö Ka fasírt receptje, beírtam a naplómba a dátumot, ha vissza kell keresnem.
Holnapra meghívtam a szomszédunkat hajólátogatásra, most még "elszórakozom" a fotóim letöltésével.
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A kaja a tegnapi fasírozo és krumplifőzelék, + tatár beef steak.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0424.jpg

2.7.32 Hajónapló, 2014.07.28, Pápua Új Guinea 128-ik nap (2014-07-28 16:48) - tothka

Éjjel nagyon erős szél volt, de legalább továbbra sincs szúnyog. Reggeli után Igor bement a városba szerencsét
próbálni, este hétkor jö meg. Meglátoga a észt volt honfitársát, aki éjjel érkeze , neki segíte , bár a Norvikon
is le volna tennivaló. Sajnos az általam terveze program nem jö össze, nem tudtam a lee kocsik sínjét kic-
savarozni, hogy megfordítsam a kocsit. Az első sínen a yankee sotja nagyon dörzsölődik a kocsihoz, ezért kellene
megfordítani.
A fotókat fel tudtam tölteni, de az iPad-be nem tudtam a Torres utáni térképet betölteni, mert az internet
katasztrofálisan lassú. Megpróbálom éjjel, remélem, összejön, bár ez csak a biztonsági térkép a hajón, amiből
van még egy a navigációs számítógépen.
Őszintén szólva, kicsit izgulok a Torres-szoroson való átkeléstől, jó le volna egy gyakorlo abb hajós erre a sza-
kaszra, de a Mar nique-i közjáték után az akkori társammal eltökéltem, mindent megcsinálok egyedül is.
Az időjárás előrejelzés szerint a csütörtök és a péntek lesz csendesebb, ezért próbálunk meg szerdán indulni, az
út első fele nem veszélyes, gondolom második reffen megyünk. Holnap dús programunk lesz, nem csak az admin-
isztrációt kell elintéznünk, de az útra való bevásárlást és starter kajafőzést is.

[1]
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Marina.

[2]

—–
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2.8 August

2.8.1 Hajónapló, 2014.07.29, Pápua Új Guinea 129-ik nap (2014-08-03 14:10) - tothka

Végül éjjel a térképeket sikerült letöltenem az iPadra, ami egy biztonsági megoldás, ha elszállna a hajó navigáció.
Vacsorára Igor valami szörnyűséget főzö magának, rizst tökkel, de ilyet még nem lá am, hogy a tököt hámozat-
lanul a belével együ főzte meg. Viszont mege e szinte az egész lábosnyit, ami nem kis teljesítmény tekinte el,
hogy ez a lábos közel három literes.
Reggel Igor érdekes teóriával állt elő, eszerint ő az út hátralevő részében a megállapodás szerin közös költségek-
ből nem fizet többet és a kajában is különválik. Ez elég érdekes felállás, tekinte el, hogy ke en vagyunk és én elég
jól főzök, de nekem ugyanakkor prak kus is, mert nem kell hámozatlan tököt ennem és a raktárkészletem is felél-
hetem. Ezek olyan pi kis összegek, hogy nem tudom sírjak, vagy röhögjek a dolgon. Azt hiszem mind kulturális,
mind e kai, mind világnéze dolgokban fényévnyi különbségek vannak köztünk.
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Most este fél z van, Igor elment vásárolni több mint három órája a dingimmel, gondolom, az észt barátját láto-
gatja. Ha nem lenne a cirkusz a crew lis el és a kijelentkezéssel azt hiszem, elmennék egyedül, vagy keresnék
másik crew-t.
Pápua-Új-Guinea-ra nem így szere em volna emlékezni, de maga a főváros is egy csalódás, ez volt az eddigi
legkevésbé kellemes hely az eddigi utam során. Óriásiak a különbségek, a városban mindenhol arra figyelmeztet-
tek i veszélyes egyedül mászkálni, rengeteg a biztonsági őr, sokszor az volt az érzésem, a város fele rabló, a másik
fele biztonsági őr. Többen kínáltak eladásra okos telefont, már a kínálás módjából is látszo , hogy lopo . Sok
az illegális árus, ezeket ilyen közterület őr szerűségek állandóan hajkurásszák. Mindenki a betelt rágja, két nap
után jö em rá, hogy a járdát beterítő mínium színű valami nem festék, hanem a szétköpködö betel. A lakosság a
cipőviseletben is megoszto egy része bakancsban jár, egy része mezítláb, a többi flip-flopban. Viszont az emberek
kedvesek és nyito ak, segítőkészek. Például a Parlamentnél érdeklődtünk merre van a múzeum és egy hölgy kérés
nélkül elvi a kocsiján, mondván a környék veszélyes a környék gyalogosan. A múzeum nekem nagyon tetsze , a
kiállíto anyagon kívül érdekessége, hogy ingyenes. Ha Ka val is sikerül ide eljutnom, talán a még szebbik oldalát
is sikerül megismernem ennek az egzo kus országnak.
A mai napló ilyen kellemetlenre sikerült, de azért ez nem veszi el a kedvem a vitorlázástól, maximum a part-
nereimet próbálom továbbra is jobban megválogatni.
—–

TT

2.8.2 Hajónapló, 2014.07.30, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,130-ik nap (2014-08-03 14:20) - tothka

A tegnapi vitákat lezártnak tekintem, reggel kiadtam a crew-nak a feladatokat, melyeket, már napokkal ezelő is,
de ő elfelejte e. Nem haragszom, de figyelmeztetem, ha megint feledékeny, de nagyon keveset kérek tőle.
Én letöltö em az utolsó netes időjárás jelentéseket. Elrendeztem a dolgokat, ne menet közben érjen kellemetlen
meglepetés és kimentem még friss kenyérért a közértbe. Még egyszer átnéztem az útvonal tervet, a Jimmy Cor-
nel által javasolt útpontokat feljelöltem és pontban ahogy terveztem délután ke őkor elindultunk. Az amerikai
szomszédunk búcsúzáskor mondta, kapo egy barátjától mailt, hogy kellemetlen nagy hullámzásra lehet számí-
tani. Ezért még a hullám előrejelzést is megnéztem, de csak az aktuális szélnek és a helynek megfelelőt jeleztek.
A horgony felszedésnél volt egy kis probléma a crew-m fejjel lefelé akarta a helyére beerőltetni. Sajnos úgy néz ki,
mintha állandóan kifogásolnám a munkáját, de egyszerűen tudomásul kell vennem, nagyon kicsit számíthatok rá.
Ez most nekem a legkellemetlenebb, mert a világ egyik legveszélyesebb átjáróján készülünk áthajózni és gyakor-
la lag csak magamra számíthatok. Persze az egyszerűbb feladatokat szó nélkül elvégzi Igor pl. mosogat, köteleket
összerakja, de hát én ennél többre számíto am az ő elmondásai alapján a hajózási tapasztalatairól.
Ahogy kifuto unk a véde marinából, szembe kaptunk egy harminc csomós szelet. Erre azért nem számíto am
mindjárt induláskor, így aztán a Basilisk kijáratot közel három óra ala értük el, nem kis küzdelem árán. Közben a
max. szél riasztást is feljebb kellet tennem a menüben eddig beállíto 30 csomóról 35-re, mert egyfolytában sípolt,
persze közben kézzel kormányoztam. Már erősen alkonyodo , mikor kiértünk a nyílt vízre, i is 25-30 csomós szél
volt, de most már az irányunknak megfelelő.

[1]
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Ke es reffet húztam és csökkente yankeet, majd kijelöltem a ro át a Portlock korall zátonyig, ami 130 tmf, hol-
nap késő délutánra kellene odaérnünk az útvonal terv szerint. Ilyen körültekintően meg soha nem készültem
szakaszra, megvan rá a jó okom. Még a tavasszal találkoztam Méder Áronnal tapasztalat kérésre és ő is felhívta
ennek a szakasznak a veszélyeire a figyelmem. Áron vitorlázását azóta követem, mióta a Carinával elindult föld-
kerülő útjára, azóta már többször találkoztunk, mindig szívesen hallgatom a beszámolóit. Kezdetben ez csak egy
általános kíváncsiság volt egy vitorlás kaland iránt, de most, hogy az utam felén túl vagyok egy biztonságos, ex-
trán felszerelt hajóval látom igazán, mekkora teljesítmény is volt az övé. A könyve i van a hajómon, már több
ismerősével találkoztam utam során és mindenkinek mutatom a fotókat. Utoljára Port Moresby-ben Irvinnel, aki
nagyon kedvesen emlékeze Áronra.
A nyolc órás váltásra minden rendben volt a hajón, ráálltunk a ro ára, beállíto am a pilotot, ami ugyan kis kóvá-
lygással, de tarto a az irány. Átadtam az őrséget a legénységemnek és próbáltam aludni. Először használtam a lee
deszkát a szalon ágyon, nagyon jól sikerült, már rég meg kelle volna csinálni. Sajnos fél órán belül meghalsoltunk
miután átadtam az őrséget. Kiugro am a kokpitba, Igor kétségbeese erőlködését lá am, hogy megpróbálja
irányba hozni a hajót. Kérdeztem, mi történt? Azt felelte a pilot nagyon koválygo , ezért kormányzo kézzel. Ez
e kis közjáték a második latni kocsi törésébe került nekem, szerencsére Gézától még kértem egy darabot a rozs-
damentes lemezből a javításhoz, csak hát most lehetőség nincs rá. Addig nincs baj, ameddig nem kell csapást
váltanunk, mert bal csapáson a latni nem tud kicsúszni.
Persze az alvásomból így nem sok le , mire elszenderültem, mehe em váltani, de szerencsére nem sok dolgom
akadt, a szél is valamelyest csendesede 25-27 csomó köré. Gyorsan reggel le .
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0730_bucsPNGtol.jpg
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2.8.3 Hajónapló, 2014.07.31, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,131-ik nap (2014-08-03 14:32) - tothka

Felhős éjszaka után borús nappal. A szél kellemesebb le , 25 csomó, de a hullámok nagyok. A párától és a vízfröcc-
stől minden nedves. A szél délután húsz, majd 17-17 csomó le , így a reffet az elsőre húztuk.

A Portlock korall zátonyt a terveze időben öt órakor értük el. I egy kis zavart okozo a navigációban az útvonal
könyv a Goldie reff említésével, mert ez nincs rajta a térképeimen, Jani elküldte a koordinátáit, melle e hat mér-
földdel mentünk el. Gondolom ez a zátony mélyen a tenger ala van.

TT

2.8.4 Hajónapló, 2014.08.01, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,132-ik nap (2014-08-03 14:36) - tothka

Az éjszaka nyugodt volt, bár a szél kicsit forgo , többször kelle a vitorlákat állítanom, mert a yankee a hátszélben
belobogo . Még az este kiraktam a bal spiboomot, ha nagyon kele esre fordulna a szél, de nem volt rá szükség.
A Bligh bejáratot a szorosba percre a terveze időben, hajnali ötkor értük el. Még sötét volt, csak hatkor pirkad,
de a bejárat széles, az északon levő Bramble Cay és a dél-keleten levő East Cay radar transzponderi jelét már húsz
mérföldről lehete látni a plo eren és a világító tornyok fényét is kb. 12 mérföldről.

[1]

Bligth entrance (radar bója jele lila)
A vaksötét éjszaka után jólese a hajnal derengése, mire Igor felébredt, már közel húsz mérföldre benn jártunk a
szorosban. Nagyon jó húsz csomós szelünk van, hol több, hol kevesebb, de jól haladunk.
Az egész átjárót végigjelöltem út pontokkal, ebben nagy segítség volt az iPad térképe, mert abban végig van jelölve
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a hajózó út, a Raymarine-on csak a kri kus szűk helyeken.
Holnapra szélerősödést jeleznek és a Norvik is élvezi a menetet, úgy döntö em éjjel is megyünk, maximum
kevesebbet alszom.
Délután a par őrség helikoptere leellenőrzö minket, a rádión, de csak az utolsó és a következő kikötőt kérdezték,
gondolom az AIS-ról leve ék a többi adatot.

[2]

Szerencsére a hajóforgalom nem nagy, de a java még hátra van a nyuga oldalon. Az útvonal különböző szakaszai
mia az éjszakai őrségbeosztást rugalmasra terveztem, mert tudtam többször kell navigálnom és az utolsó szakasz
egyértelműen rám várt.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0731_Torres-szoros1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0441_0801_air-force.jpg

2.8.5 Hajónapló, 2014.08.02, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,133-ik nap (2014-08-04 07:00) - tothka

Arra számíto am, hogy nem lesz könnyű az éjszakai menet, de azt nem gondoltam, hogy egy óra múlva leszól a
legénységem, hogy jöjjek fel, kérdezne valamit. Eddig is éles menetben mentünk, de tarto uk az irányt, viszont
egy ideje folyamatosan lecsúsztunk a ro áról, nem érte e miért, de a fő baj az volt, hogy pont az elő ünk levő
Betreep zátonyon landoltunk volna. Szerencse, hogy időben szólt, mert a nagyon erős nyuga áramlat okozta ezt,
amire a szél is rásegíte . Ezt egyből lá am a plo eren az áramlás vektorokból.
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Két választásom volt. Vagy bevitorlázok a hármas zátony csoport mögé, (ezt csak vészhelyzetben választo am
volna), de akkor még jobban préselnem kellene utána a szelet, hogy visszajussak a hajózó útra, ráadásul ugyanen-
nek az i jellemző áramlásnak is az ellenében egy zátonyokkal teletűzdelt tengeren a vaksötétben, vagy motort
indítok és motorlázva visszatérek a ro ára. Természetesen ez utóbbit választo am, ez ésszerű döntés volt.
A yankeet beszedtük, csak a grósz maradt fenn, a motor szinte örült, hogy megint szükség van rá és egy óra múlva
már a ro án voltunk. Abban nem voltam biztos, hogy csak vitorlával az áramlat nem nyom-e vissza a következő
két zátony valamelyikére, így összesen három óra motorlázással átjuto unk e kri kus szakaszon. Közben Igort
pihenni küldtem. Egy keskeny átjáró után a Kirkcaldie reef és az Ackers shoall közö (a reefnél horgonyzo Áron
a Carinával) biztonságban voltunk. Motor leáll Yankee ki, én pihenni... Fél óra sem telt el, hívo a Lichtenstein
tanker, aki mögö ünk már látszo az AIS-on, hogy helyet kérnek portbord, persze ehhez megint kimentem a kor-
mányhoz. Nagyon udvariasak voltak, szokásosan meg is köszönték a közreműködést.
Ezután visszamentem az „utazó ágyamba” a szalonba és most sikerült is jó két órát aludni, igaz elég zavaros álmok
kíséretében. Igor a megbeszéltek szerint Prince of Wales keskeny de jól kibójázo hajózócsatorna elérése elő
ébreszte . Kelle egy nagyon erős kávé és vagy öt perc, mire összeszedtem magam és már tudtam tájékozódni.
Legénységem aludni küldtem, én pedig elkezdtem az éjszakai navigációs tréningem. A műholdas navigációval lehet
úgy is menni, mint a vak ló, - ez természetes pl. sűrű ködben vagy zuhogó esőben, rossz láthatósági viszonyok közö
- de most nem ez az eset volt. Ilyenkor én szeretem kontrolálni a környezetem, minden bóját a fényjelzése alapján
beazonosítok a térképen és az irány magamban rögzítem a kompasz szerint is, így nem kell külön foglalkoznom
a deviációval. Ez egyrészt jó szórakozás, másrészt, ha elszáll a fix pont (GPS koordináta), akkor is képben vagyok
helyzetemet illetően.

[1]

Prince of Wales Chanel

[2]
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[3]

A húsz csomós DK-i szél kitartóan fújt, az iránya éppen megfelelt, hogy végig vitorlázzak ezen a kanyargós szakaszon.
Nagyon élveztem a menetet, teljesen megfeledkeztem róla, hogy körülö em ala omos sziklák és homokpadok
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leselkednek. Azért a hat órai pirkadat nagyon jólese , fél nyolckor a Nap is kibukkant a felhők közül és mire Igor
kijö a kokpitba, már az utolsó sziget melle hajóztunk a Torres szorosban. A Tucker point világító tornyát nyolc
órakor hagytuk magunk mögö , innen már csak néhány mérföld kibójázo szakasz és kinn vagyunk a fura nevű
Arafura tengeren.

[4]

Közel a kijárat

Mondhatom, nagyon jó érzés volt, azt hiszem, igazi teljesítményként értékelhetem. Nem sok magyar vitorlás járt
ezeken a vizeken, ráadásul régóta nyomaszto a Jolly Joker magyar yacht tragédiája, amely az Europa 92 rally
résztvevőjeként i futo zátonyra képze legénységgel.
A Bligh bejárat és Tucker point közö 138 tmf-es kacskaringós utat pontosan huszonhét óra ala te ük meg. Innen
a szél kezde csökkenni, majd szinte teljesen leállt. Én az elmúlt napok izgalmai után nem bántam egy kis lájtosabb
pihenőt, ekkor még nem gondoltam, hogy hamarosan, milyen további nem kívánt izgalmak következnek.
A Baliig tartó viszonylag egyszerű szakaszt terveztem, mikor megszólalt az alarm a plo eren, elment a fixpontunk,
nem volt navigáció. Az első gondolatom egyből az volt, micsoda szerencse, hogy nem néhány órával korábban
történik ez. Elsőként lekapcsoltam az AIST,-ez adja a GPS jelet a plo ernek-, majd vissza, de semmi. Ezután
ugyanezt megismételtem a plo errel együ is, de semmi eredmény. Ekkor elkezdtem előbányászni az összes
gépkönyvet, mire mind megle , rendesen csurom víz voltam. O honi idő szerint hajnali fél ötkor felhívtam Jani
barátomat a sat telefonon, ő nemrég volt a Norvikon, ráadásul ugyanez az eset kb. másfél éve Mallorcán fordult
elő és akkor Jani is velem hajózo . Ő akkor mindent kidiagnosz zált és újra indíto a a rendszert, ami mostanáig
nem is makrancoskodo .
Jani kicsit álmos hangon ve e fel a telefont és javasolta húsz perc múlva hívjam vissza, de addig is mindent kapc-
soljak le, az egész navigációs rendszert és indítsam újra. Ezt meg is csináltam, de megint semmi eredmény. Végig
gondoltam a dolgot, hogy ennek a rengeteg elektromos kütyünek idő kell, mire minden áramköre kisül és most
nyugalmat erőltetve magamra kivártam a lekapcsolás után öt percet. Elkezdtem újra indítani a rendszert az álta-
lam jónak vélt sorrendben és MŰKÖDÖTT.
Közben a húsz perc is letelt, visszahívtam Janit és közöltem vele a jó hírt.
Az igazsághoz tartozik még, hogy az iPad-on azért folyamatosan lá am a helyzetünket, ami azért is volt megnyug-
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tató, mert az utolsó víz ala zátony még a közelünkben volt, egy mérföldnyire északra.

[5]

Búcsú a Torres szorostól

Ahogy a navigáció működö , mintegy varázsütésre a szél is elkezde fújni, majd egyre erősödö és ebben a fris-
sülésben a még sima vízen igazi örömvitorlázásban volt részünk es g.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0444_0801_Prince-of-Wales-Chanel.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0456_0801.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0464_0801.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0465_0801.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0474_0801_Bucs-Torrestol.jpg

pcsabi (2014-08-05 21:24:35)
Kedves Tamás, Igen, irigykedve, lelkesen olvassuk hajónaplódat ( 2014/08/04-i bejegyzésben panaszkodtál). Talán egyszer
lesz az olvasóknak is ideje ( és pénze ) hasonló kalandra... Kérdés: vajon a 133. nap Torres szoros átkelésnél miért nem
szerkeszte él áramlás vektort térképen ? Értem én hogy papír térkép drága, meg hogy "egyedül vagy", de annyira adta
volna magát, hogy szerkesztéssel határozz meg irányt. Áramlás vektort ismerted... Tibor sírva fakadna, ha látná, nem ? :-)
Bocs, provokokáltál... Köszönjük, a lassan évek óta tartó on-line naplót és kérlek folytasd !
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2.8.6 HIRDETÉS (2014-08-04 07:03) - tothka

Vitorlázási lehetőség az INDIAI-ÓCEÁNON.
Egy férfias szakaszra keresek hajóstársakat, persze nem csak férfiakat.
INDIAI-ÓCEÁN átkelés Bali-ról Mauri us és Reunion érintésével, -Kokusz szigetek opciós- Durban-ig.
Olyanok jelentkezését várom, akik tudják, mire vállalkoznak, mert bár a szakasz nem veszélyes, de hosszú. Bali
Mauri us 3438 tmf, innen Durban 1576 tmf.
Indulás Baliról: szeptember közepe.
Érkezés Durbanbe: november közepe.
Ezekre a helyekre már közvetlen repülő járatok vannak Európából.
Részletekről érdeklődni: (Ka nál: [1]totht@budapest.hu)

1. mailto:totht@budapest.hu

2.8.7 Hajónapló, 2014.08.03, úton Bali felé, 134-ik nap (2014-08-04 19:25) - tothka

A tegnapi nap krónikájához tartozik még, hogy készíte em egy nagyon finom gulyáslevest, a mai nap is kitarto ,
i am egy korty manőver slukkot a PNG rumból és nyolckor beleájultam az ágyba. Bár háromszor felébredtem,
hogy őrségbe kell mennem, mindig vissza tudtam aludni, ami nem csoda.
A kétórai őrséget megint egy erős kávéval kezdtem, utána vitorlacsökkentéssel, mert a szél már 25 csomó fele
járt. Az éjszaka szerencsére eseménytelen volt, összesen két hajót lá am, az egyiknek kicsit kitértem, de inkább
udvariasságból. Reggelre a szél visszacsökkent 20 csomóra, így visszaengedtem a yankeet, folyamatosan hat csomó
fele haladunk. Nem erőltetem a hajót, nem akarok rekordot dönteni, csak épségben hazaérni.
A nap hasonlóan problémamentesen telt, olvastunk, pihentünk, naplót írtunk. Most a nyílt vízi szakaszon megint
küldöm a napi koordinátákat, most UTC:7:00-kor, ez a hajóidő szerint délután négy óra, mivel egy időzónát megint
átléptünk. A mostani időeltolódásunk az o honitól +7 óra.
Poziciónk:UTC:7:00. Lat10°37,86’S. Lon.:138°55,49’E. Napi megte út jó irányba:143 tmf.

TT

2.8.8 Hajónapló, 2014.08.04, úton Bali felé, 135-ik nap (2014-08-05 20:21) - tothka

Kora reggel egyből volt egy kis vitám Igorral, hogy a csörlő karokat hol tartsuk. Ő mindig eltünte e a kormány os-
zlopon levő tartókba, de ez a kabintetőn levő csörlőktől két és fél méterre van, plusz le kell mászni a kokpitba. Tek-
inte el hogy semmilyen vitorlázási képesítése nincs, elég bátran osztja az észt. Végül kénytelen voltam kapitányi
utasítással lezárni a dolgot, hogy a karok o lesznek, ahol én mondom.
A szél folyamatosan és kitartóan fúj, de most néhány squell is keseríte e az életünket. Kímélem a hajót és a vitor-
lákat, hosszú út van még elő ünk.
Ma van Ildikó húgom születés napja. Isten éltessen sokáig,remélem, olvasod a naplót.
Erről jut eszembe, néha megint olyan érzésem van, mintha csak magamnak írnék, utoljára a Bruce Roberts hoz-
zászólását lá am. Remélem azért a hazai közönség is olvassa a naplóm, melynek ez a része kicsit rohanósabb,
mint az előző szakasz, de hát a távolságok is egyre nőnek, az indiai-óceáni szakaszról nem is beszélve.
Balira minden valószínűség szerint a hónapokkal ezelő terveze időpontra érkezem, sajnos Ka az ismert okok
mia nem tud kijönni, így a vakációzós program valószínűleg hajó karbantartási programmá alakul.
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Poziciónk:UTC:700. Lat.:10°39,46’S. Lon.:136°35,8’E. Napi megte út jó irányba:138tmf.
—–

TT

mila (2014-08-06 10:15:06)
Ka , Neked jobbulást és kitartást a gyógytorna szakaszra! Tamás, igen olvasom és rajtam kívül még sokan, de miután ez
nagyon nem interak v ezért gondolom sokan nem írnak. Szumma szummárum én csak biztatlak a minél részletesebb
leírásokra. Jó hogy olvastunk a lelki állapotodról és jó hogy van benne szakmai dolog is. Ne hagyd abba! (Mit fogok csinálni
akkor én naponta? mit olvassak?) Igorral kapcsolatban pedig oktatási díjat kéne bevezetned, Neked is könnyebb hátralépni
még pár lépést és talán Ő is jobban odafigyelne. Szurkolok, mindenért! JÓ SZELET!

Barna (2014-08-06 10:56:19)
Szia Tamás! Minden bejegyzésed olvassuk! Hogy legyen visszajelzés is, ha lesz egy kis szabadidőd, írj majd a "ru n"
dolgokról is, hogy milyen feladatok vannak egy nagyobb átkelés során és szívesen látunk képeket a kisebb-nagyobb
hullámokról is! Nehéz elképzelni egy 4m-es hullámot vagy egy viharosabb óceánt. Csak így tovább, jó szelet! Andi &Barna

Álmos (2014-08-10 08:33:58)
Szia Tamás! Folyamatosan olvasom a naplót, nagyon tetszik! Mindig várom az újabb és újabb bejegyzéseket. Nagyon
tetszik, hogy szinte valós időben lehet követni az utad. Sok szerencsét, és jó szelet! Álmos

Husvéth Ákos (2014-08-12 17:26:36)
Hahó Kapitány és hozzászóló Kollégák! Én is csak bíztatni tudlak a veled való események publikálását illetően, hasonló
álmokkal nagy érdeklődéssel követem utadat! Remélem egyszer majd személyesen is megismerjük egymást és közös
vitorlázásban is lesz részünk. Így tovább jó szél dagassza vitorláitokat: Ákos

2.8.9 Hajónapló, 2014.08.05, úton Bali felé, 136-ik nap (2014-08-06 06:02) - tothka

Estére az előrejelzéseknek megfelelően tovább erősödö a szél, a pöffök elérték a 30 csomót és déliesre fordult.
Beve em az orrvitorlát, csak a reffelt grósszal megyünk. Az Arafura tenger nagyon sekély, átlag ötven méter mély,
így a hullámok is rövidek, eléggé ugrál a hajó, nem kellemes. A jobb oldali napelemet be kelle csuknom, mert a
boommal együ rendszeresen a vízbe ért, annyira dülöngél a Norvik.
Kevés eső is volt az éjjel és Ausztrália felől többször lehete érezni a sajnos még Görögországból ismerős erdő és
bozó üzek illatát, mivel közel a szárazföld. A Norvikon minden tökéletesen működik, már a pilot hőmérsékletét
se ellenőrzöm, csak két három naponta, ezt is csak kíváncsiságból.
Kellemes napsütéses időnk van, de a szél egész nap kitart a 25-30 csomós szinten, időnként felmegy 33-ra, ezt már
nem nagyon szeretjük, de nem vészes, mert raum.

[1]
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Holnaptól várható csendesedés. A letöltö gribeken még látom a Torres szoros nyuga felét, nem bánom, hogy
nem most vagyok o , de mint már írtam ezt a szakaszt minden szempontból, az időjárás ablakot is figyelembe véve
igyekeztem megtervezni. A szoroson való átkelés útpont koordinátáit fel fogom tenni a naplóba hátha valakinek
segítség lesz.
A ragyogó napsütés és a tajtékzó tengernél mi adhato volna szebb há eret a délben kezdődő delfin show-nak,
amilyet még én is keveset lá am. Legalább három tucat delfin, lehet több, de nehéz megsaccolni, mert körbe
ússzák a hajót húsz percen keresztül táncolt ficánkolt a Norvik körül hatos-hetes csoportokban. A fináléban egy
jókora példány hatalmas ugrással zárta az előadást és mintegy varázsszóra az egész csapat egy villanás ala eltűnt.
Hála a napsütésnek és a meglehetősen erős szélnek, az akkumulátor telepeim már fél egykor 100 %-on álltak, a
szélgenerátort, már jóval előbb lekapcsoltam, mert ez ilyenkor már nem tud jól szabályozni.
Bármilyen sekély is ez a tenger, azért a periódikusan jövő "nagy nővérek" hullámok legalább négy méteresek,
mert a deken állva is simán kitakarják a horizontot, i pedig a szemmagasságom 3.5m. Nemsokára jelölöm a napi
koordinátákat, szerencsére a szél is kicsit csendesede , szeretnék vacsorát melegíteni a hűtőben pihenő marha
pörköltből és hagymás tört burgonyából. Az előrejelzés szerint holnap még lesz egy újabb szélerősödés, de az
utána következő két napra folyamatos csökkenés várható.
Poziciónk:UTC:7:00. Lat.:10°36,51’S. Lon.:134°15,9’E. Napi megte út jó irányba:137tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0482_0806_Vegigjoszelunk-van.jpg
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2.8.10 Hajónapló, 2014.08.06, úton Bali felé, 137-ik nap (2014-08-06 19:41) - tothka

Ritka kellemes éjszakai hajózásban volt részem. Amikor ke őkor átve em az őrséget, épp készülődö lenyugodni
a növekvő félhold, hogy utána ne zavarja fényével az ezernyi sziporkázó csillaggal teli déli éggömb ragyogását.
Ráadásul a hőmérséklet is kellemes, melegebb van, mint tegnap, de azért kell a dzseki és a tréning alsó. A szél
mérséklődö , húsz csomó körüli,és továbbra is hozza a szárazföld illatát. Napok óta rengeteg hulló csillagot lá-
tok, remélem minden kívánságom teljesül. Egyenlőre, úgy néz ki, igen, mert o honról csupa jó híreket kapok,
Viktoréknak jól sikerült a skóciai nyaralása és rövidesen költöznek a szép új saját házukba, Panni kezd egész jól
beszélni magyarul is, Oliver pedig már szinte fut. Norbertéknál is jól haladnak a dolgok, Nórika most cserél állást,
pénteken dolgozik utoljára a régi helyén. A két nagyobb unokámat most Ka felügyeli, ők már igazi nagy gyerekek.
Idén az egyetlen nega vum Ka sérülése, ez eléggé á rta az éves terveket. Na, de ezen már nem érdemes ke-
seregni, majd jövőre bepótolunk mindent. Ilyen kellemes gondolatok közö persze elrepült az éjszaka, közben
elég sokat e-mail-eztem, érdemes volt a jó hírekért, néhányszor ki, majd betekertem az orrvitorlát, egy repülő őr-
járat lekérte a koordinátáinkat, és hipp-hopp reggel le . Most már nagyon későn pirkad, mert a hajóórát mégsem
állíto am még át, csak ma délben. Ennek épp ideje volt, mert lassan még egy órát kell állítanunk pár nap múlva.
Azzal, hogy csökkent a szél és viszonylag sokat rádióztam -az SSB rádió nagy fogyasztó- reggelre 86 %-ra csökkent
az akku kapacitás, ráadásul az ég is beborult. Ez csak ármene volt, mert kilenckor már sütö a nap, így egy órakor
a telepek is 100°-on álltak, lehet használni a mikrót. Az ebéd melegítéshez használtam is. Úgy érzem húst eszem
hússal, hogy elfogyjon, mert igaz fele annyit csináltam mindenből, mint mielő Igor különvált a konyháról, de ő kb
kétszer annyit eszik, így most nagyon igyekeznem kell pusz tani a készletet. Ez egy jó ötlet volt a legénységemtől,
hogy levált a konyháról, mert nem kell azon aggódnom, mit eszik meg, bár most már látom igazat mondo , amikor
azt fejtege e, neki a kaja csak energia bevitel, mert z napja gyakorla lag rizst eszik tökkel és halkonzervvel, de
hihetetlen mennyiséget. Azt nagyon irígylem,hogy nincs elhízva, de lehet ez csak valamilyen anyagcserezavar.
Ahogy a szél csökken, a napi teljesítményünk is, de miután minden vitorlaállítást egyedül csinálok ez nem is csoda.
Könnyedén lehetne növelni a sebességet egy vitorlázásban kicsit tapasztaltabb crew-al, vagy akinek egy kicsit több
érzéke van hozzá. A mostani legénységemnek bármit mondok, elkezd okoskodni, ezt meguntam, inkább nem mon-
dok semmit, én most ráérek. Nagyon élvezem, hogy nem ugrál a hajó kényelmesen lehet gépelni, stb. A témához
kapcsolódik, az én fürdőmben a WC a mene rányra merőlegesen áll a hajó bal oldalán. Mivel jellemzően bal
csapáson megyünk, így a WC tető rendszeresen hátba vág egy-egy nagyobb kilengésnél. Erre már reflexszerűen
kitámasztom a hátam, szinte meglepődöm, ha kevés volt a lendület és a tető a helyén marad. Persze egy dülöngélő
hajóban, ami még, ha néha nagynak is tűnik, a tengeren időnként úgy érzi magát az ember, mintha egy mosógép-
ben ülne, ezért is különösen jólesik egy kis csendesebb idő.
Tegnap ugyan még nem volt csendes a tenger, de nagyon hiányzo az étrendhez a yoghurt, vagy a tejföl, pl. az
uborkasalátába. Géza (Rotorman) és Éva prak kus ajándéka volt tavaly egy yoghurt készítő, amit még ilyen hul-
lámzásban eddig nem próbáltam ki. Gondoltam, maximum yoghurt hab lesz belőle. Igyekeztem a hajó középpon-
tjában elhelyezni a konyhában és reggelre egy liter tökéletes görög yoghurtom volt. Az árakról hozzávetőlegesen
már írtam, Port Moresbyben fél kg yoghurt két ezer Ft, de az anyagiakon kívül nagy előny, hogy csak az elkészíte
yoghurtot kell a hűtőben tartani, mert az alapanyag por. Szegényes zöldségkészletem is átnéztem, az avokádóm
elkezde rohadni, a felét megmente em és csináltam avokadó krémet, ez lesz a holnapi reggelim.
Poziciónk:UTC:7:00. Lat.:10°32,3’S. Lon.:132°05,4’E. Napi megte út:128tmf.
—–

TT

Karcagi O ó (2014-08-08 10:11:35)
Szia Tamás, Írígykedve folyamatos nyomon követéssel olvasom a hajónaplódat. Nem csak a hajózásban,de az írásban is
sokat fejlődtél.Gratulálok. Az eddigi teljesítményed eddig is lenyűgöző,és szorítunk az elő ed álló Indiai óceánhoz.Ehhez
képest az Atlan egy könnyő rövid bemelegítés volt,de nagyon kellemes emlékekkel gondolok rá. Jó egészséget,jooooooóó
szelet KAPITÁNY ÚR!!! Volt hajóstársad:Karcagi O ó

285



2.8.11 Hajónapló, 2014.08.07, úton Bali felé, 138-ik nap (2014-08-08 11:49) - tothka

Most, hogy a hajóidőt kiigazíto am a hosszúságnak megfelelően, a Nap is időben tért nyugovóra. Hét óra elő
a rádióban már hallo am az Air Force rádiózását, ahogy a közelben haladó katamarán adatait kéri le. Rövidesen
meglá am a repülőt és most mi következtünk. A koordinátánk szerint hívo minket és, hogy szlup (igaz, ku er,
de ez a sötétben nem látszik). Megelégede a nevünk közlésével, valószínű benne vagyunk az adatbázisukban a
sok ellenőrzés kapcsán. Ha Darwin lenne az ú célunk, most kellene délfelé fordulnunk.
Nyolckor én elmentem aludni és tekinte el a csendes időre, a hátsó kabinban próbálkoztam. Egy óra múlva me-
guntam a csúszkálást és kimentem a szalon ágyra aludni, ahol a hajó hossztengelyével párhuzamosan fekszem. Új
projekt, a hátsó kabin ágyhoz is fogok készíteni egy kiegészítő betétet, hogy a hossztengellyel párhuzamosan is
lehessen használni.

[1]

A crew vacsorája a tele lábos

Ke őkor, mint a fegyelmeze katona ve em át az őrséget. Totál kele 12-13 csomós szél fújt, kellemes meleg,
de nagyon párás idő van. A Hold egyre nől, ez jól jöhet még nekünk az érkezéskor, bár Benoaba nem ajánlják az
éjszakai bemenetelt.
Háromtól kezdtem el rádiózni, a Pactor most egész jól működö . Kaptam több hozzászólást a naplóhoz, melyeket
Ka átküldö , érdemes volt "provokálni".
P. Csabi írja, miért nem szerkeszte em áramlás vaktort? Lehet nem pontosan fogalmaztam, de a Torres szorosban
a nyuga áramlás csak a jellemző irány, a szoros többek közö éppen a kiszámíthatatlan, ala omos áramlatai mia
is veszélyes, pl az ár-apály jelentősen befolyásolja ezeket. Egyébként ekkor két napja pár órát aludtam egy-két órás
intervallumokban. A műholdas navigáció óriási segítség, kirajzolja és kiírja a pillanatnyi értékeket, csak értelmezni
kell őket. I jön be az elmélet fontossága, ha tudom, hogyan áll össze a valós irány, a plo erről már ru nból látható,
előbb kelle volna irányt változtatnunk. A hajózó út meglehetősen kacskaringós és helyenként elég keskeny, én
a ro át igyekeztem szabályosan a jobb szélre jelölni, de ma már ezeken a kri kus helyeken átmennék a hajózó út
bal szélére. A Prince of Wales csatornán is az elágazásnál azért választo am a felső ágat, mert ezen végig tudtam
vitorlázni.
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Barna kérdezi a napi ru nt. Nos ezt elsősorban az éjszakai őrségbeosztás határozza meg. Ha ke en vagyunk, én
a hat órás váltást veze em be. Mivel általában a pilot viszi a hajót, az őrszolgálatnak nem sok dolga van, csak a
plo eren ellenőrzi a környezetet (radar, AIS) és kontrolálja a vitorlázatot. Más a helyzet rossz időben, mert ha
kézzel kell kormányozni, gyakrabban kell váltani.
Mindig én vagyok az utolsó őrség, így az elsőt is tudom ellenőrizni és hajnalban lehet jól rádiózni. Nappal főleg a
legénység van kinn, ami nem jelent plusz munkát, csak némi ellenőrzést a műszereken, ha vitorlát kell állítani én
is kint vagyok, vagy egyedül csinálom. Természetesen tapasztalt crew-nál nem megyek ki, az nagy könnyebbség,
nem kell állandó készültségben lennem. Minden nap ellenőrzöm a fenékvizeket, a kormányházat, ha motorral
megyünk, a motorteret, az aksik töltö ségét (ezt gyakran fel is jegyzem), a kötélzetet, stb. Ez nem sok munka,
csak ru n ellenőrzések, ha valamit javítani kell az már nagyobb falat. Természetesen nappal főzünk, Ka ötlete a
starter készletről jól bevált, több mint egy hétre van kész fő kajánk az indulás után. Ha elfogy, kezdünk horgászni,
az utóbbi időben nem sok sikerrel.
Összességében, jó időben van sok szabadidő, rossz időben pedig nincsen.
A hullámokról annyit, hogy az óceáni hosszú hullámoknál a négy méteres nem nagy, de viharos időben sötétben
sokszor nem is bánom, hogy nem látom a hullámokat. Fotón, videón ez nem jól jön le, inkább a dübörgés a
félelmetes első élményként.
Milának Igorral kapcsolatban csak annyit, hogy szerintem ő pályázik a Földet legkevesebb pénzből körül utazó
címre, így azt hiszem, tandíjról szó sem lehet. Különben elgondolkoztam már azon, hogy annyi embert taníto am
már i erre-arra, lehet, érdemelnék egy kis ju atást érte. A Norvik lassan olyan, mint egy iskolahajó.
Vissza a napi krónikához.
Reggelre a szél befordult délfelé, így a fokot leszedtem a spiboomról és á e em a jobb oldalra fél szelesen.

[2]

Teljesen szta az égbolt, egy felhőfoszlány sincsen, de sajnos a szél is csökken. Délben ellenőrzö minket megint
az Air Force, egy kedves hangú operátor hölgy már név szerint hívta a Norvikot és csak a regisztrációs kikötő és a
célállomásunk felől érdeklődö . Ru n ellenőrzés volt.
Ebédre túlméretes adag krumpli főzeléket készíte em, szeretném, ha elfogyna a pörkölt, küzdök vele.
Délutánra valamelyest erősödö a szél 17-18 csomóra és visszafordult kele re. A yankeet visszate em a bal oldali
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spiboomra, így most jobban haladunk, bár a mai eredmény elég gyászos lesz, pedig a tegnapi zsörtölődésemmel
ellentétben igyekeztem, de kevés volt a szél. Most a genakkert kellene használni, de nem merek a grószhoz nyúlni,
mert ha a törö latnifogadóból kicsúszik a latni, egyrészt eltörik, másrészt utána a grószt nem lehet használni,
mert a hátsó élt tönkreteszi a külső latni fogadó.
Délután négykor értük el a kijelölt útpontot, mostantól a 421 tmf-re lévő kicsit délebbre tartó irányra megyünk.
Pozíciónk: UTC:7:00. Lat.:10°34,6’S. Lon.:130°07,6’E. Napi megte út jó irányba:116tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0486_0807_a-crew-vacsorja-a-tele-labos.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0484_0807_Felhk.jpg

Barna (2014-08-08 18:52:16)
Köszönöm a beszámolót! :-)

Gerzsenyi Feri (2014-08-13 14:36:06)
Szia Tamás! Nem csak a "provokációd" mia ragadtam billentyűzetet, de jobb, ha tudod, hogy folyamatos olvasód vagyok
és igyekszem az ismerőseim közö is minél több érdeklődőt szerezni. Kijelenthetem, hogy sikerrel. Éppen ezért nyugodtan
írjad csak a naplódat. Én magam nagyon élvezetesnek tartom minden beszámolódat, ugyan az elején sok kifejezést
értelmeznem kellet, de mára már belejö em egy kicsit a hajós szaknyelvbe is. Jó szelet, jó vitorlázást kívánva üdvözöllek a
CSŐSZERLABOR 8 fős legénysége nevében is. Gerzsenyi Feri

2.8.12 Hajónapló, 2014.08.08, úton Bali felé, 139-ik nap (2014-08-08 18:44) - tothka

Tegnap este, ahogy lezártam a naplót, megélénkült a szél, a Norvik repült.

[1]
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Ez sajnos csak az es őrségváltásig tarto , az éjszakát úgy jellemezhetném, lötyögtünk egy lavórban, ráadásul
nem is mindig jó irányba, mert a szél ÉK-ire fordult pár órát. Tekinte el, hogy csapást nem váltunk, ez azt
jelente e, hogy D-Ny-nak tarto unk.
A reggel meghozta a friss szelet, így remélhetőleg a napi teljesítmény nem lesz túl gyászos. Kilenckor átrepült
fele ünk az Air Force, kimentem a kokpitba fogadni a hívását. Tíz perc múlva meguntam és visszamentem a
reggelimet (ebédemet) készíteni, ekkor hívo . A ben rádión válaszoltam, csak az előző és a cél kikötőt kérdezte,
név szerint hívta meg a Norvikot és jó utat kívánt. Ez volt a hetedik ellenőrzésünk az ausztrál vizeken, mindig a
72-es csatornát használják.
Délben végre elfogyo a pörköltem, van még egy kis krumpli főzelék, ahhoz este sütök két tükörtojást.
Nem tudom mi történt, de Igor ma kérés nélkül beköltözö a Lazy Jack-be tűvel cérnával és próbálja rendbe hozni.
Jó lenne, ha kibírná hazáig, akkor erősebb anyagból és kis átalakításokkal csináltatok újat.
Kimaradt a naplómból, hogy most már egy újabb tenger a Timor tenger ringatja a Norvikot és minket.
Pozíciónk: UTC:7:00. Lat.:10°50,6’S. Lon.:127°52,6’E. Napi megte út jó irányba:133tmf.
—–
TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0496_0808_repulunk.jpg

2.8.13 Hajónapló, 2014.08.09, úton Bali felé, 140-ik nap (2014-08-10 15:06) - tothka

ÜZENET a Norvikról, Igor üzeni a mamájának, hogy jól van.

Este teljesen elállt a szél és vissza se jö reggelig. Egész éjjel csak a vitorlák csa ogása zavarta meg a békés med-
itációm. A legkedvezőbb rádió vétel hajnali három és öt óra közö van, ekkor küldöm az e-mail-jeimet és töltöm
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le az új grib file-okat.
Ka val ma van a házassági évfordulónk. Az esküvőnkön a szép napsütéses szomba nap ellenére a rákos hegyi
templom megtelt az érdeklődőkkel, a szüleinket sokan ismerték. Mit is üzenhetnék Ka nak ebből az alkalomból
innen a világ másik feléről? Ma is őt választanám, remélem most is igent mondana.
Délelő nagyon lassan erősödö a szél, de legalább arra elég volt, hogy a vitorlákból a hullámzás nem rázta ki a
szelet.
Fél zenke őkor a plo eren elment a fixpontunk, az AIS működö , megint rendszer hiba lehet. Másfél óra
próbálkozás után sikerült újra indítanom, utána még kétszer elveszte e a koordinátákat, de nem fagyo le,
magától újra indult.
Közben folyamatosan csúszunk délre, a tengeri olajfúró tornyok felé, ke őt már szabad szemmel is látunk.

[1]

[2]
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Javasoltam -Igor kormányzo - tartsunk nagyobb távot, de legénységem megint okos volt, míg a biztonsági szolgálat
udvariasan, de határozo an ránk nem szólt, tartsuk be az előírt négy tmf biztonsági távolságot. Tudtam, hogy így
lesz, kis kajánsággal nyugtáztam. Amennyire a szélirány engedte északnak fordultam és csak a zóna elhagyása
után álltam vissza a ro ára. Legénységem már előbb szere e volna "levágni a kanyart", de most ismételten el-
magyaráztam, szeretem betartani a szabályokat.
O o barátom is írt néhány kedves sort, remélem fogunk még együ hajózni. Ebédre éppen az édesanyja, Aranka
néni receptje szerint készült palóc babfőzeléket készíte em, ez volt O o egyik specialitása az Atlan átkelésen.
Ebéd után beszéltem Norber el telefonon, egyrészt, hogy konzultáljon Gáborral és Janival a plo er problémáról,
másrészt rajta keresztül küldtem Ka nak egy csokor virágot. Norbi jó hírekkel örvendeztete meg. Nórika hé őtől
az új helyén kezd.

A grib ma estére is szélcsökkenést jelez, remélem legalább egy kicsit téved, mivel a mai megte utunk nega v
rekord.
Ma elkezdtünk horgászni, de semmi eredmény.

[3]
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Pozíciónk: UTC07:00. Lat.:11°00,1’S. Lon.:126°34,7’E. Megte táv. jó irányba:77tmf. (alig volt szél).
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0500_0809_Tengeri-olajkutak.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0518_0809_Olajesgazkitermeles.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0502_0809_horgaszkeszseg.jpg

2.8.14 Hajónapló, 2014.08.10, úton Bali felé, 141-ik nap (2014-08-11 07:59) - tothka

Este sok halászhajóval találkoztunk, érthető, mi miért nem fogunk halat. A hálót kis villogó bóják jelzik, így nyu-
godtabban vitorlázunk el köztük.
Éjjel egykor megint leállt a szél és reggelig átlag két csomóval cammogtunk elég nagy vitorlacsa ogás közepe e.
A yankeet beljebb ve em, ez segíte , de a grósszal nem sok mindent tudtam kezdeni. Első reffen vagyunk, így egy
plussz kötéllel a hátsó reffszemet jobban lehúztam, hogy a hátsó él feszesebb legyen.
A szél reggel kilenc után jö meg, a három napos előrejelzés szerint meg is marad. A Nap is süt, ami fontos az akku
töltés mia is, mert reggel már csak 65 %-on voltak.

[1]
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Főleg a szél hiányzo , mert éjjel így nem volt utánpótlás, ráadásul azzal, hogy nyugatra hajózunk, a vitorlák délután
négytől beárnyékolják a napelemeket.
A Bali marinába szeptember hetedikén érkezik az ARC húsz hajóból álló flo ája, így lehetséges, hogy akkortól nem
lesz helyem. Jelenleg van hely, de foglalni nem lehet, az érkezési sorrend számít.
Tegnap azért Ka t sikerült meglepnem egy sat telefonon rendelt virágcsokorral. Legalább húsz éve ugyanabban a
virágüzletben vesszük a virágot, biztos vagyok benne, most is szép és divatos csokrot állíto ak össze, mindenesetre
Ka nak nagyon tetsze .
Szerencsére es g semmi rendkívüli nem történt, maradjon is így Baliig.
Poziciónk:UTC 07:00. Lat.:11°07’S. Lon.:124°50,4’E. Napi megte út:103tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0504_0809_Csendes-a-tengersut-anap.jpg

2.8.15 Hajónapló, 2014.08.11, úton Bali felé, 142-ik nap (2014-08-11 20:15) - tothka

Tegnap a naplózárás után kezdődtek az izgalmas események. Nagyon csendes éjszaka ígérkeze , ezért vacsora
gyanánt megi am a Gézáéktól kapo Kavar üdítőt, ami állítólag kavat tartalmaz. Kellemes íze volt, hasonló a
Panamában vásárolt relax üdítőhöz, de ezen kívül nem sokat éreztem, igaz rá van írva, a max. adag naponta hat
doboz, valószínű akkor már hat.
Bealkonyodo , kértem Igort szedje be a horgász csalit és mielő leindultam volna a szalonba kapcsolni a navigációs
fényeket, még körülnéztem a tengeren. Szép nagy ugrásokkal jö utánunk egy horogra akadt hal, észre se ve ük
a kapást. Ez egyből átrendezte az es programot, hoztam a kék tejes ládát a pucoláshoz, a kiemelő horgot, kést,
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kisbaltát, kesztyűt.
Egy szép 1,2m hosszú hét kg körüli barrakudát fogtunk. Szegény nem sokáig védekezhete , jó fél óra múlva a
hűtőben volt feldarabolva. Az öt literes fazék púpozva le a filével és Igor még a fejet és a csontokat is elte e
levesnek.

[1]

Most jól fog jönni az étvágya, mert én két hét ala se enném meg.
A haldarabolás, vagy a Kavar okozta, de elég intenzív álmaim voltak, nagyon gyorsan eljö az őrségváltás ideje.
Szokásos kávé, cola ( az éjszakázáson kívül szinte soha nem iszom colát, de akkor rendszeresen és így legalább hat)
és háromkor rádiózás. Nagyon gyors volt a Pactor, a mail-ek és a grib letöltés nem volt zenöt perc. A következő
napokra jó szél várható, most is hét csomóval repülünk. Aztán nappal kicsit csökkent a szél, de az átlag már így is
elfogadható.
Délelő készíte em egy nagy adag cevicet (nyers hal hagymával citromlében pácolva) Igor pedig megfőzte magá-
nak a lábos hallevest. Ebédre sütö em néhány szelet halat, nagyon finom, omlós, vacsorára is maradt. Barrakudát
eddig egyikőnk sem eve , szerencse én tudtam Bertrandtól, hogyan kell megnyúzni.
Még hajnalban a plo eren kicseréltem a térkép kártyát, lassan elérjük az Indiai-óceánt.
Az aksik töltö sége minden nap csökken, ma este már csak 68 %-on vagyunk. Bár elég szép napsütéses idő volt
ma is, a napelemek rövid időt üzemelnek, a szélgenerátor pedig húsz csomós rela v szélnél kezd el érezhetően
termelni. Most folyamatosan hátszélben megyünk, így a menetsebességünk is csökken a rela v szélsebességet.
Most már Baliig nem horgászunk, így horgász kalandokat ne várjatok tőlem, maximum a konyhai produkciókról
fogok tudni beszámolni.
Poziciónk:UTC:07:00. Lat.:11°12,4’S. Lon.:122°28’E. Napi megte út jó irányba:140tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0525_0810_halaszzsakmany.jpg
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2.8.16 Hajónapló, 2014.08.12, úton Bali felé, 143-ik nap (2014-08-12 17:37) - tothka

Folyamatosan jól haladunk, bár a szél iránya lehetne kicsit déliesebb. A napelemek kevesebbet tudnak tölteni, mint
a napi fogyasztás, a szélgenerátor teljesítménye nem jelentős, így folyamatosan csökken az akku bank kapacitása.
Délután négytől reggel kilencig átlag 150 Ah-t fogyasztunk, ami nem rossz, figyelembe véve, hogy megy a komple
navigáció, éjjel a radar, a navigációs fény (trikolor), az autopilot folyamatosan, a belső világítás, sziva yúk és egy
150l-es hűtő. Ezzel szemben 82 Ah volt a töltés. Nagyon rövid a hasznosítható napsütés.
A naplók is most rövidülnek, mert az SSB rádió a modemmel és a számítógéppel, monitorral sokat fogyaszt. Maga
az inverter is üresjáratban 2-3 Ampert felvesz, ezért csak ha szükséges kapcsolom be.
Egész nap és éjjel 14-22 csomó közö 100°-os szélben (ez az iránya, nem a hőmérséklete) pillangózunk immár az
Indiai-Óceánon.
Ka küldö a barrakudához recepteket, igaz a bevezetőben hosszan taglalta a ciguatera mérgezés tüneteit. Ezek
eddig nem jelentkeztek.

[1]

Ránto hal
A Norvik is nagyon szeretne megérkezni, mert ma 6,5 csomós napi átlagot produkált jó irányba,a valós út és
sebesség természetesen több.
Pozíciónk: UTC:07:00. Lat.:10°39,1’S. Lon.:119°52,2’E. Megte út jó irányba:156tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0527_0812_rantotthal.jpg
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2.8.17 Hajónapló, 2014.08.13, úton Bali felé, 144-ik nap (2014-08-13 20:36) - tothka

Az éjjel nem a legjobb híreket kaptam Norber ől az Indonéziába való bejelentkezésről. Eddig olyan infóim voltak,
hogy a Bali marinában mindent el ehet intézni érkezés után és nem izga am magam hajózási engedély mia ,
mivel nem akarok hajózni Indonéziában, csak ebben a marinában állok meg. Most viszont lehet, csak technikai
megállást engedélyeznek két napra. Ez most csak akkor lenne kellemetlenebb, ha Ka kijö volna Balira, ahogy
erede leg terveztük. Mehetnénk együ Mauri usra. Azt hiszem új-zélandi és ausztrál mintára próbálják ezek a
trópusi országok szervezni az adminisztrációjukat,de hát ez egy elég nehéz párosítás.
Éjjel a szél 25 csomós volt az átlagunk is hét csomó fele alakult. A yankeet be kelle reffelnem, mert mindig
eltolta a Norvik orrát a lee oldalra és félő volt, hogy meghalsolunk. Egyből kiegyensúlyozo abb le a hajó
Van egy kis esélyünk, hogy holnap sötétedés elő célba érjünk, de a realitás, hogy a holnap éjszakát még a tengeren
töltjük, de az előző esetekből okulva nem lassítom a hajót.
Pozíciónk: UTC:07:00.Lat.:09°53,6’S.Lon.:117°28,1’E. Megte út:149tmf.
—–

TT

2.8.18 Hajónapló, 2014.08.14, úton Bali felé, 145-ik nap (2014-08-16 07:57) - tothka

Egész éjjel húsz csomó körüli szélben vitorláztunk, sajnos kicsit csúszunk le a ro áról délre, ami később kiderült
kellemetlen következményekkel járt. Viszont a Norvik nagyon jó formában volt, már a ól tarto am, túl érkezünk,
mivel nincs hajózási engedélyünk, a hivatallal csak másnap reggel szeretnék találkozni.
Az őrségem idején haladtunk át egy forgalmas hajózó úton, ez ado egy kevés feladatot, de legalább frissen tarto .
Újra megállapítha am, hogy az AIS milyen fontos biztonsági berendezés, nem mondom, hogy kötelező legyen, de
én biztosan megvenném a hajómra. A másik ilyen biztonsági kütyü az ak v radarreflektor, az nekem azt is jelzi, ha
ötven tmf-ről valaki ve a radaron. A hagyományos reflektor, amiben a kis polikarbonát csőbe rako alu lemezek
vannak semmit sem érnek, max a hatósági vizsgán.
Visszatérve a hajózáshoz. Délelő szere em volna kicsit aludni, felkészülve az esetleges egész éjszakai
veszteglésre, de ez nem sikerült, mert akkora törő hullámzásba kerültünk, hogy majdnem átestem a lee deszkán.
Ezt a lomboki szorosból kijövő 3-4 csomós áramlat és a vele szinte szembe fújó húsz csomós szél okozta. Szerenc-
sére ez csak egy viszonylag keskeny, z tmf körüli csatorna volt, utána újra békésebb vizeken hajóztunk.
Az igazi hadd el had dél körül kezdődö . Mivel a ro áról közel húsz mérföldet lecsúsztunk, kénytelen voltam takkot
váltani a törö latnifogadó ellenére. Ez időben történt, mert fél órával később olyan törő hullámzába kerültünk,
amihez képest a kolumbiai branquillai vidám bemutató volt. Szerencsére volt szelünk, 15-20 csomó közö , de az
ellenáram mia így is 0,00-át lá am az útpontunkhoz való sebesség rublikában. Elég jól tudok fejben interpolálni,
az egész életem erről szólt, így nem volt nehéz kiszámolnom, hogy fél napot, esetleg, ha a szél csökken többet
kínlódhatunk i , vagy kihasználva a vasgenakker motort indítok és megpróbálok ma bejutni a Bali marinába.
Fél ke őkor indíto am motort, hatkor a marinában voltunk. Az áramlat szemből időnként 4,5 csomós volt, de
arra számíto am ez az apállyal csökken és a végén már csak két csomós áramla al küzdö ünk. Ennyivel folyik a
Duna nálunk.
Folytatás holnap.
—–

TT
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2.8.19 Hajónapló, 2014.08.15, Indonézia-Bali, 146-ik nap (2014-08-16 16:16) - tothka

Minden ismertető kiemeli, hogy Benoaba ne menjünk be sötétedés után, mert a navigációs fények rosszul lát-
szanak az erős há ér világítás mia . Azoknak írom, akiket esetleg erre vet a sors, hogy a bejárat elő lehet
horgonyozni, azt nem tudom milyen a talaj, de a nagy hajók i horgonyoznak. Mi sötétedés elő bő fél órá-
val érkeztünk, a marinát a 77-es csatornán lehet hívni, de mikor meghívtuk már a mólóról integete egy srác, hol
a bejárat és hova álljunk. Segédpontonos a marina, de a forduláshoz elég szűk a hely. Utoljára Új-Zélandon álltam
be ilyen helyre, de a kikötés most is hibátlan volt, pedig az orrsugár motor továbbra is csak balra működik, nem is
használom.
A manőver slukk elmaradt, mivel régen elfogyo az utolsó korty rum is, de azért a megérkezés most is nagyon
kellemes érzés. Vanuatutól több mint 3000 tmf-et vitorláztunk, szinte alig használtunk motort, a horgony elakadás-
sal és a kikötői manőverekkel együ húsz órát, ez 54 USD-be került. Ennek a ráeső részét nem fize e ki "becsületes"
orosz crew-m, majd róla később.
Nagyon jó volt újra nyugodt vízen aludni.
Reggel gyorsan megtalált minket egy ügynök, így remélem a hajózási engedélyünk hiánya nem lesz akadálya, hogy
pár napot eltöltsek e méltán népszerű szigeten és a crew-tól is megszabaduljak. Három hét tartózkodási engedél-
lyel indíto am, ezért 1250 USD-t kértek, végül megállapodtunk z napban 525 USD-ért. Ebben minden benne
van, a kilépés is. A marinában csak ezután tárgyaltak velem, kb. 320 USD lesz a z nap. Az ügynök többször
jö -ment újabb papírokkal, délután négyre végeztünk. Igor maga intézte a papírjait, de szerencsére ez is megle
délutánra, így "érzékeny" búcsút tudtunk venni egymástól. Nem volt szép az elválás, Igor bedobta szokásos erősza-
kos modorát fénykép letöltés mia , hiába mondtam neki, később elküldöm, mint egy nyúzó szúnyog egy órán
keresztül próbálkozo , persze ezzel nálam épp az ellenkező hatást érte el. Tipikusan az a pali, aki semmit nem ad,
de mindent elvár és, ha valamit mégse kap meg, azt hiszi a világ igazságtalan. Mindenesetre nekem megkönnyeb-
bülés volt, hogy megszabadultam tőle, ez volt az első crew-m akit biztosan nem veszek fel, ha jobban ismerem.
Tudom ezek erős szavak, de alkalom adtán meg is indoklom.
A fiatalabbik fiam, Viktor a Rotary Club révén volt cserediák az USA-ban, 17 éves korában. Egy kedves barátunk, K.
Laci támoga a az utazását, amiért a mai napig hálával gondolok rá, mert nem csak Viktor, de mi is sokat kaptunk
e ől az időszaktól. A Rotary cserediák program úgy tekin ezeket a fiatalokat, mint országa "kis" nagyköveteit.
Hát Igor nagyon rossz követe volt országának.
Estére sikerült netet is vennem, bár azt hiszem ennél drágább még sehol sem volt. 75 MB 10 USD. Ehhez képest
egy mopedet lehet bérelni hét dollárért egy napra.
Nagyon későn feküdtem le, mert a naplót hajnalig nem tudtam elküldeni, még ki kell tapasztalnom az aktuális
adókat.
—-

TT

2.8.20 Hajónapló, 2014.08.16, Indonézia-Bali, 147-ik nap (2014-08-17 07:23) - tothka

A szombat a nagy relax napja volt. Azon kívül, hogy megírtam a naplót, mostam egy adagot, nem sok produk v
dolgot csináltam. Hallgatom a helyi rádiót, kicsit rendezgetem a dolgaimat, tervezem a jövő he programot. Vet-
tem még két internet kártyát, az egyiket szinte semmi idő ala elfogyaszto am, röhej drága. Lehet, a térképeket
nem tudom az i Padra feltölteni. Este beszélge em a melle em levő amerikai katamarán legénységével, 56
Lagoon katamarán, hasonló az útvonaluk, mint nekem. Ők rövidesen elmennek, így én leszek a legrégebben i
levő vitorlás.

297



Este időben lefeküdtem ó, azt hiszem mostanra sikerült visszazökkennem a szárazföldi ritmusra.
—–

TT

2.8.21 Hajónapló, 2014.08.17, Indonézia-Bali, 148-ik nap (2014-08-20 17:06) - tothka

A naplóval sikerült megint elmaradnom, mint minden alkalommal, amikor szárazföldre érek.
Ilyenkor sok az új élmény, nincs meg a megszoko napi ru n, mint menetben még akkor is, ha kicsit rossz az idő.
Aug. 17.-e Indonéziában a Függetlenség Napja, most vasárnapra ese , minden nagyon csendes. Talán a rengeteg
lobogó, ami jelzi az ünnepet.

[1]

9X300 LE Suzuki

[2]
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Legalább 200 utas

A navigációs asztalt berendeztem irodának, bekapcsoltam a nyomtatót, megy az iPad, a laptop és a hajó
számítógép. Holnaptól a telefoné a főszerep, mert sikerült venni mobil netet, de ez már holnapi hír.
Összegeztem az elmúlt bő egy hónap hajózását.
Port Vilatól Port Moresby-ig 1389 tmf-et vitorláztunk, Port Moresby-től Baliig 1955-öt. Összesen húsz órát használ-
tam a motort, ennek nagy része a kikötői manőverek és a horgony elakadás volt. Az egy sikerélmény volt, hogy
a horgonyt sikerült kiszabadítanom, pedig a rendkívűl garasoskodó crew-m már javasolta hívjak búvárt. Kíváncsi
lennék, milyen pofát vágo volna, ha neki kell fizetni. Na, többet nem akarok róla írni, igyekszem minél előbb
elfelejteni.
Tehát összesen 3344 tmf-et te ünk meg nem egész 26 nap ala . Ennyit azért nem sokan vitorláznak a Balatonon,
vagy az Adrián egy év ala se, igaz i a szél nagyon jó barátunk és segítőnk.
Pár szót a gasztronómiáról. Azt hiszem életem legjobb paprikás krumpliját sikerült elkészítenem, igaz beleraktam
mindent, amit kell. Sajnos a készleteim fogynak és i Benoában nagyon szűkösek a beszerzési lehetőségek, de
holnaptól mobilizálom magam.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0530_0816_9X300LE-suzuki.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0531_0816_legalabb-200-utas.jpg
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2.8.22 Hajónapló, 2014.08.18, Indonézia-Bali, 149-ik nap (2014-08-20 17:10) - tothka

Egy fiatal marina alkalmazo Gede segít a helyi dolgokban eligazodnom. Neki már a megérkezésemkor tetsze
a Norvik, behívtam, megmuta am a belsőt is és azóta naponta többször is meglátogat. Ma is így történt, első-
sorban robogót szere em volna bérelni, de beszélgetés közben juto eszembe, nem létezik, hogy egy ilyen tech-
nológiailag feltörekvő országban ne legyen normális internet, ezért rákérdeztem, lehet-e venni. Ő egyből elvállalta
hoz egy kártyát és fel is tölte a telefonom. Pár napja panaszkodtam, hogy az i eni a legdrágább Wifi az eddigi
utamon, nos az internet kevesebb, mint húsz dollár le egy hónapra a sim kártyával együ 16GB forgalomra, igaz
csak 3G sebességgel. Így innentől folyamatosan tudom használni a netet.
A következő projekt a moped bérlés volt. Erre szükségem van, mivel a marina eléggé kiesik a fő útvonalaktól, egy
zsákutcában van. Délután négyre hozta meg a járgányt egy csinos fiatal hölgy, fél óráig magyarázta, hogy várhatóan
megbüntetnek a rendőrök, mert nincs nemzetközi jogsim, (azt hiszem ez egy zöld papír dokumentum, sok évvel
ezelő még az olaszok is kérték, én azt hi em már kiment a divatból). Jó instrukció volt, hogy megmondta a tarifát,
öt dollár per alkalom, mármint a büntetés zsebbe.

[1]

Miután megle a motor, Gede megígérte elkísér a közeli kórházba az aktuális vértesztemet megcsináltatni a gyó-
gyszeradagom dózisának beállításához. Ahogy elindultunk z perc múlva lemeszelt egy rendőr, szerencsére is-
mertem az eljárást, mindke en mosolyogtunk, elintéztük a formaságokat és mehe em tovább.

[2]
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Esküvői pár a Norvik melle

A kórház ultra modern, a bejáratnál recepcióval, ahol azonnal felve ék az adataimat. Még délelő kinyomta am
a port- vilai teszt adatokat, rövidesen meg is kaptam rá az árajánlatot, kicsivel kevesebb, mint 250 USD. E ől
majdnem hanya estem, de szerencsére elmagyarázták, ha csak azokat a paramétereket kérem, amit az o honi
kezelő orvosom kért a gyógyszeradag beállításához, akkor ez csak ötven dollár. Ez már mindjárt szebben hangzo ,
remélem Mauri uson érvényes az uniós egészség kártyám. A költségek után jö az újabb hideg zuhany, i a gyors
teszthez csak éh gyomorral lehet menni. Ez 12 órát jelent, így abban maradtunk, visszajövök holnap.
Gede majdnem Benoáig visszakísért, közben besötétede , nehezen tájékozódtam. Közvetlenül a falu elő van egy
fizető kapu, kb. harminc forintot kelle fizetnem.
Este élveztem a szinte korlátlan netemet, persze későn feküdtem le.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0002.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0536_0816_eskuvoiparanorvikmellett.jpg

2.8.23 Hajónapló, 2014.08.19, Indonézia-Bali, 150-ik nap (2014-08-24 16:16) - tothka

Reggel egy turista taxival megállapodtam egy két napos túrában, nem volt kedvem a sziget másik felén civódnom
a rendőrökkel.
Délelő á öltö em a 20 l-es kannákból a gázolajat a hajó tankjába. A 80 liter úgy fért bele, hogy a napi tartályokat
is színül g töltö em, most a kannákkal együ bő 820 liter gázolajom van. A marinában nincs üzemanyag kút, Gede
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vállalta húsz dollárért megtölte a kannákat. Mire az á ejtéssel készen le em, mondta délután jön egy üzemanyag
töltő hajó, nem kell elmenni és így olcsóbb is lesz. Azért az üzemanyag már i sincs ingyen, de még mindig olcsó,
pár fillér híján egy dollár per liter. Közben bejö egy 75 láb körüli francia vitorlás. A tulajdonos elég frusztrált volt,
mert egy óra múlva már kiabált, nem ismerve az i eni szabályokat, pl., hogy a vízért fizetni kell és nem használhatja
más slagját. Persze a dokkvíz nagyon olcsó, de a ól még fizetős.
Az üzemanyag ellátó hajó az én kannáimat töltö e meg először, de így is már rendesen benne jártunk a délutánba,
mire elindultam a vérvételre és este e em utoljára, ma csak kevés vizet i am. Ma nem bünte ek meg, cserében
eltévedtem a kórházba menet, az utolsó fordulót szúrtam el. Az okos telefonom mente meg a google map-el.
Négy óra múlt, mire a vérvételre értem. Az ápolónő nagyon udvarias volt, de két helyről is csapolta a vérem,
mert szerinte dehidratálódtam. Vi em magammal egy szendvicset és colát, ezt elfogyaszto am, mielő felültem
a motorra.
Vacsorára felbonto am egy meleg konzervet, nem volt jó, de nem kelle főznöm.
—–

TT

2.8.24 Hajónapló, 2014.08.20, Indonézia-Bali, 151-ik nap (2014-08-25 07:35) - tothka

Korán reggel, az i nyolc óra visszaadtam a motort, jóváírnak egy napot a következő időszakból, mivel ma nem
használom.
A túravezetőm a megbeszéltnél előbb jö , még nem voltam kész, de pillanatok ala összekaptam magam. Gyorsan
kiderült, jó döntés volt hivatalos túravezetőt fogadni, mert nagyon profin szervezte meg az utat.
Először egy közeli faluban Batubulanban néztem meg agy tradicionális előadást a Barong és Keris táncot.

[1]
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[2]

[3]
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[4]

Először vagyok Dél-Kelet Ázsiában, teljesen lenyűgözö a látvány és a zene. Ezután Tohpa Village következe , a
ba k és kézi szövésről híres falu. I ve em meg utam során az első polót, erre elő em kézzel feste ék re a Barong
fejet.

[5]
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[6]

Persze ve em még ajándékokat az unokáimnak. A következő falu, Batuan a képfestőiről híres, i se tudtam
megállni, ne hozzak emléket. Következe a fa és kőfaragók régiója, i már nagyon elhatároztam, nem veszek
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semmit, persze nem tarto am be, mert gyönyörű munkákat muta ak, a helyi mesterek a közönség elő készítet-
ték, természetesen az aprólékosabban kidolgozo darabok már nem voltak olcsóak.

[7]

[8]
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[9]

Következe egy kis gasztronómiai program, egy helyi vendéglőben bali specialitást ebédeltem roston sült csirke
zöldségköre el, rizzsel csípősen fűszerezve.
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[10]

Szerencsére utána nem i am kávét, mivel a következő megállónk Fűszer bemutató farm volt, i több, mint z féle
kávét, teát és kakaót ingyen végig lehete kóstolni, persze az utána következő vásárlás reményében.

[11]

308



Ehhez nekem Ka kelle volna, így nem ve em semmit, viszont a híres Luwak kávét nem hagyha am ki. Ez egy
különleges kávé, ami a feldolgozása elő megjárja egy kis állat gyomrát, igen drága, de valóban különlegesen
finom aromája van.

[12]
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A túra legészakibb pontja a Batur tó és a Kintamani vulkán volt.

[13]
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[14]

Bali lakossága döntő részben hindu vallású és a most meglátogato régió hindu központ. A templomok több-
ségében nem kérnek belépőt, szabadon látogathatók, ki-ki önkéntesen adakozhat, viszont az öltözködési szabá-
lyok szigorúak, csak szarongban lehet bemenni, a turbánt ma már nem követelték meg, amit az ú könyvek még
említenek.

[15]
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[16]

A négy meglátogato templom közül nekem a Tampak Siring Temple volt a legmaradandóbb élmény, ennek jel-
legzetessége a sok medence, melyek közül többen megmártóznak a hívők.
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[17]

[18]
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[19]

[20]
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Nagyon érdekesek voltak azok a kis gyümölcstermelő falvak, amiken sajnos csak átrobogtunk, i szívesen töltö em
volna hosszabb időt.
Visszafelé Ubud volt az utolsó megállónk.

[21]

[22]
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[23]

Ubud régiós központ, nyüzsög a turistáktól. Érdekesség a rengeteg majom, nemcsak a közeli erdőben, de a város-
ban is az utcán, a házak tetején, a parkolókban. Az ú könyv ajánlása a királyi palota nekem csalódás volt, nagyon
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kis rész volt látogatható, így örültem, hogy menet közben változta am a programon és nem i aludtam, hanem
visszamentem a Norvikra. Mivel a palota látogatás ilyen rövidre sikerült elmentem a közeli piacra, ahol rövidesen
magyar szó ütö e meg a fülem, találkoztam négy honfitársammal, jólese pár szót váltani velük. Ubud melle
még megálltunk egy rövid sétára a rizsteraszoknál, melyeket rengeteg munkával alakíto ak ki és a mai napig tel-
jesen kézi erővel termelik a rizst, melyet évente háromszor aratnak.

[24]

[25]
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Hazafelé sofőröm bemuta a 66 éves kora ellenére szeret gyorsan vezetni, minden cen métert kihasznált, de biz-
tonságban éreztem magam. I egyszerűen más a vezetési s lus, de szemlátomást figyelnek egymásra, leginkább
a húsz évvel ezelő Olaszországra emlékeztet a forgalom.
Így is öreg este le , mire a marinába értünk, persze a naplóírás elmaradt, most próbálom pótolni.
—–
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mila (2014-08-25 08:18:09)
Egyszerűen fantasz kus! Nagy élmény lehete , ha ennyit át tudtál adni nekünk is! Köszönöm!

2.8.25 Hajónapló, 2014.08.21, Indonézia-Bali, 152-ik nap (2014-08-27 06:59) - tothka

Sofőröm reggel most is pontosan érkeze és kilenckor már robogtunk is az újabb túrára. Először visszamentünk a
szövő faluba, hogy nagyobbra cseréljem az egyik lányruhát, mert rájö em kicsi lenne. Ezt szó nélkül kicserélték,
örültem, hogy ugyanabból volt nagyobb méret.
Ezután az első megállónk Goa Lawahh volt, egy tengerpar kul kus hely, iszonyatos tömeggel, de i alig volt
külföldi turista.

[1]

[2]
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I sem úsztam meg a vásárlást kelle vennem egy szarongot a hozzá tartozó derék kendővel, aminek sajnos elfele-
jte em a nevét.

[3]
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A templom azért volt érdekes, mert folyamatosan ment benne a szertartás. A hindu emberek rendkívül barátsá-
gosak, folyamatosan mosolyognak és érdeklődnek, honnan jö em, meddig maradok és az elmaradhatatlan kérdés,
amire mindenki tudja a választ: tetszik-e Bali?
Ezután Klungkung következe , a központjában egy szakrális hely és egy múzeummal.

[4]

[5]
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[6]

Sehol nem kértek belépőt, viszont az utcai árusoktól nem könnyű szabadulni. Pl. lá ák, hogy van rajtam szarong,
de még a zedik is bepróbálkozo , hogy vegyek még egyet. Végül három ing vásárlással megúsztam és bemenekül-
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tem a szemben levő piacra, érdekes módon i sokkal visszafogo abbak voltak az árusok, de mindenki mosolyog
és köszön. Mondanom se kell e ől jó a hangulat.
A mai fő nevezetesség a Besakih Templom volt, mely a Bali Anyatemplom, a legnagyobb a szigeten.

[7]

[8]

323



[9]

[10]
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[12]
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[13]

A templomhoz a parkolótól két kilométer az út felfelé, i élelmes helyiek 200 Ft-nak megfelelő összegért mope-
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ddel felvisznek. Mondtam én szeretek gyalogolni, már kész is volt a válasz, akkor lekésem a szertartást. Helyi
idegenvezetőt is rám erőszakoltak, hogy csak akkor mehetek be a szertartásra. Persze ezekből egy szó sem volt
igaz, de ez már csak ilyen turistás hely, az összegek viszont nem túl magasak, nem vitatkoztam, de persze nem tet-
sze a dolog. A templom valóban fenséges, több helyen tarto ak benne szertartást, az ország különböző részeiből
szerveze en ideutazó hindu hívőknek.[14]

[15]
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Visszafelé az idegenvezetőm felajánlo a, ingyen levisz a motorján, de nem éltem a lehetőséggel, valóban jólese
egy kis séta.
Még csak kora délután volt, kis pihenőként Sanurban álltunk meg, ahol sok szálloda, gyönyörű homokos strand,
rengeteg szuvenír bolt és kis büfé és é erem van. I egy hatalmasat sétáltam, egy par büfében i am egy sört,
kedvező, hogy alig valamivel drágábban, mint a bol ár, ugye Európában nem ehhez vagyunk szokva.

[16]
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[17]

A kis pihenő után megkértem sofőrömet, szeretnék pár élelmiszert venni, mert Benoában elég szűkös a választék,
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a helyi közértben pl. nincs hús. Egy Metróhoz hasonló raktáráruházban kötö ünk ki, i túravezetőm ado egy
vásárlói kártyát, amire kaptam 5 % kedvezményt és az árak is kedvezőek voltak, bár az elrendezés kissé kao kus,
nem könnyű megtalálni a kerese árut.
A marinába érve sofőröm segíte becipelni a vásárolt cuccokat, korrektül elszámoltunk, ajándékba adtam neki
néhány hajó fotót és egy Norvik pólót.
Nagyon dús és érdekes volt a két napi program, zsongo a fejem a sok élménytől, idő kell a feldolgozásához. Van
még egy napi túra ajánlat, de egyenlőre, kis szünetet tartok.
—–
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mila (2014-08-27 07:06:16)
Ez nagyon jó! És az a szoknya .... :) :)

2.8.26 Hajónapló, 2014.08.22, Indonézia-Bali, 153-ik nap (2014-08-28 16:30) - tothka

A mai nap munkával telt. Nagyrészt elkészíte em a törö latnifogadó erősítését és kicsit takaríto am a Norvikban.
A javítások általában sokkal több időt vesznek igénybe, mint amire kalkulálok, de szerencsére i nincs kötbér.
Estére azért majdnem kész le em, így az új motorommal berobogtam a nyüzsgőbb városrészbe kicsit plázázni,
amit o hon soha nem te em meg.

[1]
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[2]

—–
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2.8.27 Hajónapló, 2014.08.23, Indonézia-Bali, 154-ik nap (2014-08-28 16:32) - tothka

Ma kellene kijelentkeznem, délutánra beszéltük meg a találkozót az ügynökkel, de talán leve e a füleseket, már
reggel kopogo a hajón. Összesen három konkrét jelentkezőm van crew-nak, kértem még egy hét hosszab-
bítást. Később kiderült ke en konkrétan lemondták az utat egy fő bizonytalan, az Indiai-óceánon szóló vitorlázásra
készülök. Ennek megfelelően a Kókusz szigeteki tartózkodáshoz megkértük a vízumot és le van töltve a bejelen-
tkezési procedúra is. Most még egy hetet maradok Balin, ami őszintén szólva nem esik nehezemre, de ...
Este megint nagyot motoroztam, élvezem, azt hiszem o honra is veszek egy robogót.

[1]

[2]
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[3]

—–
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2.8.28 Hajónapló, 2014.08.24, Indonézia-Bali, 155-ik nap (2014-08-28 16:34) - tothka

Még a tegnapi naplóból kimaradt, hogy egy csomó dolgot főztem, mondhatom hobbiból. Francia saláta, töltö
tojás, fasírozo , krumplifőzelék. Később kiderül, i tényleg nem érdemes főzni egy főre.
Ma van vége Sanurban egy nagy fesz válnak, így a délutáni motortúrám utolsó megállója is ez volt.

[1]

[2]
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[3]

A hely már ismerős volt, mert pár napja jártam i , de a mai tömeg ledöbbente . A mopedek mondhatom ezrével
parkoltak, ha ehhez hozzászámolom, hogy egyes családok négyen is ülnek egy robogón, könnyen kiszámolható, jó
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pár ezren voltunk.

[4]

[5]
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[6]

Óriásit sétáltam a beachnek most a másik felén, mint amikor a túra taxival voltam i .

337



[7]

E em egy helyi ételt, amit a legtöbben e ek, nekem ízle és elég is volt. Ja, az ára 200 Ft. A parkolás pedig
negyven. Nem minden ilyen olcsó, ez a helyi tarifa, a külföldieknek sok dolgot keményebben számolnak, ahol
lehet.
Öreg este le , mire visszaértem a Norvikra, a google map ragyogóan működik, de most csak az induláskor kelle
betájolnom magam, a táblák alapján simán hazataláltam a meglehetősen nagy csúcsforgalomban.
—–
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2.8.29 Hajónapló, 2014.08.25, Indonézia-Bali, 156-ik nap (2014-08-28 16:35) - tothka

Ma nagy ovációval elment a melle em levő 56 lábas amerikai katamarán.

[1]
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Ők is Dél-Afrikába tartanak, még biztosan találkozunk. Este ma is nagyot motoroztam, egyre inkább átveszem az
i eni vezetési s lust és egyre gyorsabban vezetek.

[2]
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[3]

A ma es program is egy kis ajándékvásárlás volt, szerencsére Ka mindig feltöl a kártyám, a napokban nagy
veszélyben voltam, mert 30 dollár se volt a kártyámon.

[4]
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A Benoába kijáraton a sztrádáról fizetni kell 1500 rupiát (kb. 30 Ft) és a kapunál második napja is van rendőr. Ez
kicsit idegesíte , de nem állíto meg, remélem az első eset csak egy ritka példa volt.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0207.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0180.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0179.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0190.jpg

2.8.30 Hajónapló, 2014.08.26, Indonézia-Bali, 157-ik nap (2014-08-30 15:14) - tothka

A mai program mind helyi volt. A legfontosabb, hogy betelt az internet kártyám, mégsem volt olyan nagyon
feltöltve, de sikerült újra ak válni. Ez azért nem volt nagyon egyszerű, kb. egy órát ültem az árnyékban, mire
a kihelyeze mobil net autó csinos eladója ak válni tudta a netem. Elmúlt dél, mire újra beintegrálódha am a
civilizációba. Kikapcsolódásként mentem egy kört a helyi halászkikötőben, rengeteg hajó van egymás melle , nem
is tudom mikor tudnak kifutni.

[1]
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[2]

[3]
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Az amerikai Lagoon 56-os ma visszajö , mert nem működö a kormánya. Ez hidraulikus, az én tervemben is ilyen
volt, de inkább egy mechanikus kormány melle döntö em, ez fogaskerekes, nem bowdwes.
Késő délután bemotoroztam a városba, ami általában a Carrefult jelen , de néha tovább merészkedek. Sikerült
vennem a lányoknak még néhány ajándékot és visszafelé se bünte ek meg a rendőrök.
—–
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2.8.31 Hajónapló, 2014.08.27, Indonézia-Bali, 158-ik nap (2014-08-30 15:40) - tothka

Wayan-nel mára beszéltem meg egy újabb túrát a sziget északi területeit járjuk be. Első megállónk a Taman Ayun
Temple volt.
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[2]

Ez egy nagyon szép parkban levő templom, kis izgalmat keltete egy kul kus szobor behozatala gondolom egy
későbbi ünnepre.
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[3]

[4]
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[6]

[7]
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[8]

[9]
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[10]

Következő látványosság az Ulul Daum Temple. Szöveg helye legyenek i a fotók.
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[20]

Az ebédemre Viktor fiam beszélt rá, hogy próbáljam meg a helyi kacsasültet.
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[21]

Mondhatom meglepődtem, hogy egy egész kacsát szervíroztak fel, de később Wayan elmesélte, mikor learatják
a rizsföldeket, a maradék szemekre beengedik a kacsákat. Ezek ki sz tják a területet, közben megnőnek és így
olcsó egy kacsasült.

[22]
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Következe egy majomerdő, ebből több is van Balin, mivel az állatokat szentként sztelik, de ez ma inkább a turista
biznisz része.

[23]
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I nemcsak a majmokkal ismerkedhe em, de a helyi nagyon barátságos, vérszívó rokonaival ellentétben veg-
etáriánus óriás denevérekkel is.

[25]

[26]
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[27]

Kedves idegenvezetőm végül betessékelt a kis szuvenír boltjába, ahol nem lehete nem vásárolni egy kis emléket.
Utolsó túracélpont tengerparton épült Batu Bolong Temple.
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[28]

[29]
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[30]

Ez igazi turista atrakció, félelmetes tömeg (eloszlik), de igazi uniqum. A lemenő nap fényében csodálhatjuk a
templom együ est.

[31]
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[32]

[33]
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[34]

Némi anyagi hozzájárulásért megáldo ak sokad magammal. Kicsit prózaibb program következe , vásároltam
néhány pólót.
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Ennél csak az utolsó program volt prózaibb, bevásároltam a nagyobb tételeket, ki tudja, mikor kell elhagynom
Balit.

—–
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2.8.32 Hajónapló, 2014.08.28, Indonézia-Bali, 159-ik nap (2014-08-31 10:08) - tothka

Nem tudom más is volt már így, de visszagondolva a mai napra, gyakorla lag nem csináltam semmit.

[1]
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A következő napok eseményeit már az Indiai-óceán hullámain írom, mert el kell hagynom Balit, nagyon
megemelték az i tartózkodásom árát.
—–

TT
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2.9 September

2.9.1 Hajónapló, 2014.08.29, Indonézia-Bali, 160-ik nap (2014-09-03 06:49) - tothka

Kihasználom az internet előfizetésem, amit csak lehet letöltök, elküldtem egy csomó fotót, akit elértem skype-on
, még egy utolsót beszéltem vele.

Délután a kis motorommal bementem Denpasarba, alapvetően a Canon gépembe keresni aksit. Amelyik üzletet a
marinában ajánlo ák, o nem volt, tovább küldtek egy nagyáruházba, amit sikerült is megtalálnom. Hát a péntek
es forgalom nem akármilyen Bali fővárosában.

[1]
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Azt hiszem már írtam, hogy én régebben soha nem motoroztam, ezt egy jó gyakorló terepnek szánom, ha közel
hatvan évesen motor vásárlásra adom a fejem. Ez most benne van a távla tervekben, nem egy nagy motorra
gondolok, csak egy két személyes robogóra.

Az biztos az es túra rendesen megizzaszto , kilenc után értem a Norvikra, teljesen kinyúltam.

Nem kellet ringatni, fél óra múlva aludtam.

—–

TT
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2.9.2 Hajónapló, 2014.08.30, Indonézia-Bali, 161-ik nap (2014-09-03 06:54) - tothka

Reggel megjö az ügynököm, jó megérzésem volt, hogy tartogat meglepetést. A napi i tartózkodásom illetékét
pont a duplájára emelték, ami eddig se volt kevés, most a marina díj dupláját kérik. Ezt már nem akartam kifizetni,
de mint kiderült, nem is tudtam volna, mert csak US dollárt fogadnak el, ez meg nekem gyakorla lag elfogyo . Így
sajnálkozva, de megegyeztünk, holnap elhagyom Balit, délutánra hozza a kijelentkezési papírokat. Fontos tanul-
sága a dolognak, hogy Indonéziába hajóval csak úgy szabad jönni, ha elő e legalább egy hónappal elindítjuk a ha-
józási engedély kérelmet (CAIT), ezt azt hiszem szintén csak ügynökségen keresztül lehet intézni, de Dzsakartában
állítják ki. Különböző árakat hallo am, de kb. 300 US dollár. A bejelentkezést már lehet egyénileg intézni, ez kb.
fél nap és csak a vízumért kell fizetni. E kis malőr ellenére, hogy ez a hajózási engedélyem nem volt meg, sikerült
Balin eltöltenem 18 napot, nagyon jól éreztem magam, szép, különleges helyeken jártam, kicsit belekóstoltam
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Dél-Kelet-Ázsiába. Bali az indonéz hindu kisebbség központja, az emberek rendkívül barátságosak, békések, szor-
galmasak és úgy ve em észre szere k a pénzt, bár az átlagkereset alacsony, de az elszámolás korrekt és szinte
mindig előre kell fizetni, így nincs később vita. Ezt nálunk is jó lenne bevezetni, nem lenne az a sok simliskedés,
nem fizetés, évekig tartó perek.

Miután így pont került az indulás dátumára, nagyon be kellet gyorsítani magam. A vitorla latni fogadó se volt
teljesen kész és még fel is kell szerelni. Az útra a bevásárlást a Carefourban terveztem délután.

Négy órakor indultam és ugyanannál a rendőr őrsnél, ahol első nap megbünte ek most általános ellenőrzés volt,
a szélső sávban minden motort leállíto ak. Szerencsére időben észreve em és beslisszoltam a legbelső sávba a
kocsik közé, ezt megúsztam, utolsó nap nem hiányzik még egy cirkusz.

[1]

A bevásárlásom nagyon jól sikerült, az ú kajákat, már ru nból veszem, de sikerült még néhány ajándékot is ven-
nem az o honiaknak. A kis motornak szerencsére van egy bukósisak tartója, azt is telepakoltam, a két há zsákot
és még egy szatyrot rájuk kötö em, éppen el tudtam mindent hozni.

[2]
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A motorom

Most sikerült borjúhúst vennem, így a pörkölt nem fő órákig. Este még a biztonsági őr elkérte a motor forgalmiját
és a kulcsát, ezzel véget ért a Bali kaland.

Saci húgomnak ma van a szülinapja, így spype-on még meg tudtam gratulálni.
—–
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2.9.3 Hajónapló, 2014.08.31, Indonézia-Bali, 162-ik nap (2014-09-03 07:02) - tothka

Reggel elsőként felszereltem a vitorla latni fogadót, hasonlóan jól sikerült, mint ez első. Utána meghúztam a kor-
mány rögzítő csavart, ide nagyon rossz bemászni. Ezután felte em egy adag krumpli főzeléket, hozzá fasírozo at
sütö em. Ke ő körül döntö em el, hogy semmiképp nem indulok ma már el, nem vagyok kész, ráadásul utálok
későn indulni. A marina recepción kifize em a hátralékaimat és megbeszéltem reggel nyitáskor fizetem az utolsó
napot és korán elmegyek. Ka val is tudtam beszélni, mondta, hogy jól döntö em, nem egyszerű szakasz van előt-
tem és ezt most szólóban teljesítem. Volt jó néhány jelentkező, de szép lassan mindenki lemorzsolódo , a régi
olvasóim talán emlékeznek a százas szabályra. Nem könnyű elindulni, viszont az idő könyörtelenül elszalad és az
álmok csak álmok maradnak.

Ma már a második unokám Kinga is iskolás, délután lesz az évnyitó, szerencsés, hogy a bátyja Gergő i már má-
sodikos, tud segíteni.

368

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_02041.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0315.jpg


[1]

Este még összerámoltam a maradék kintlévőségeket, töltö em ivóvizet, a vezetékes víz i fertőzö , bár szta, de
jobb nem kísérteni az ördögöt. Időben lefeküdtem, reggel hatkor ébresztő.

—–

TT
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2.9.4 Hajónapló, 2014.09.01, Úton Cocos Islands felé, 163-ik nap (2014-09-03 07:14) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon, első nap

A vekker könyörtelenül csörgö hatkor, egy kis extra fél órát még adtam magamnak. A nyolc órás nyitáskor az
irodában voltam, elrendeztem az utolsó számlát, adtam egy kis extrát is, tényleg segítőkészek voltak. A motorra
még töltö em egy kis fagyállót, különben minden rendben van, pöccre indult. A marinában nem kelle áramot
vennem a napelemek és a szélgenerátor szinte folyamatosan 100 %-on tarto a az aksikat. Mire leszedtem a kikötő
köteleket eljö a dok mester, Gede és a biztonsági őr is elbúcsúzni.

[1]
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Jól ese , különösen, hogy egyedül indulok. A legtöbb hajón még aludtak, csak az Apasia 2-ről intege ek, velük
még Whangareiben találkoztam. Ők maradnak Ázsiában, ahogy a Vénusz német hajó is, a tulajdonosok inkább
időnként hazarepülnek unokázni.

Az indulás természetesen mintaszerűen sikerült, utolsó integetések és a gondolat, vajon vissza jövök-e még? Nap-
pal Benoából jól ki lehet menni, ki van bójázva, sajnos a Navionics térkép i is jócskán csal, volt ahol a bója másik
oldalán muta a, hogy megyek. Szép csendes idő van mérsékelt szél, aminek különösen örülök, mert még emlék-
szem a bejövetelnél az igen erős áramlás és a szembe fújó szél okozta iszonyatos törő hullámzásra.

Azért ezt i sem úsztam meg, már messziről lá am a horizonton, hol kezdődik. Hát a tenger megint bemuta a,
hogy egy 30 tonnás vitorlás milyen kis játékszer. Hihetetlen mit művelt a Norvik, már azon gondolkoztam felveszek
egy hevedert, mindenesetre nagyon meggondoltam mibe kapaszkodjak. Szerencsére ez az áramlat most nem
szemből jö , hanem kirepíte e a Norvikot a nyílt tengerre.

[2]
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1700-os fordulaton a Norvik új saját rekordot állíto fel 11,1 csomót. Ez bő öt csomós áramlást jelent, később
teljesítményű hajóknak nem sok esélye van bejönni Benoába. Még két hete beszéltem egy észt hajóssal aki egy
kis sluppal hajózza körbe a Földet, a sziget másik északi oldalán tudo csak bejönni az erős áramlás mia , nekünk
is az volt a szerencsénk, hogy a 115 lóerős motor melle , jó szelünk is volt.

Na de most órákon keresztül repíte az áramlat, viszont a szél nagyon gyenge, így es g motoroztam és csak dé-
lutántól húztam még ki a jankeet, de ez folyamatosan belobbant. Így viszont nagyon billege a hajó, ezeket a rövid
rollázó hullámokat azt hiszem mindenki utálja, legfőképp arra összpontosíto am, hogy minél inkább távolodjak a
par ól egyrészt a jobb szél mia , másrészt a helyi hajóforgalom és a halászok mia . Meghúztam a ro át, 1115
tmf a Direk on Island bejárata, közben pár mérföldre elmegyek félúton a Karácsony sziget melle . Mire besötét-
ede eléggé elfáradtam, az induláskor általában kicsit tengeri beteg vagyok, de most tudtam enni egy keveset.
Megcsináltam a fészkem a kokpitban, ma nem szabad aludni, mert partközelben sok a halász hajó. Éjfél után
találkoztam az elsővel, sajnos a radar egyáltalán nem muta a, de jó nagy világítással dolgozo , szépen elkerültük
egymást, én lelkesen világíto am a vitorlámat, hogy lássa nekem se könnyű manőverezni.

A következő halászhajót a jobb oldalról ve em, ill. kerültem, ez már látszo a radaron is, de a fénye jóval előbb
még a horizont ala .

Aztán reggel le , de ez már a holnapi napló.

—–
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2.9.5 Hajónapló, 2014.09.02, Úton Cocos Islands felé, 164-ik nap (2014-09-03 17:07) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon, második nap

Reggel meglehetősen fáradtan folyta am a napot. Ezen a szakaszon hajóidő szerint 08:00 órakor jelölöm a pozíciót
és a napi megte távot. Ez UTC:00:00. Elő e egy órával van rádiózás minden nap a 8191 kHz frekvencián a Dél-
Afrikába tartó hajóknak, ez egy biztonsági háló. Leadjuk a pozíciónkat, időjárást, stb. Holnap kipróbálom.

Reggel nyolckor felhúztam a grószt tele takkra, mert várhatóan gyenge szél lesz. Ezután a délelő és a délután egy
részében is megpróbáltam pihenni, de ez inkább egy réveteg kábulat volt. Délután háromkor megembereltem
magam és nekilá am rendbe hozni a VHF rádió külső egység csatlakozóját, mert ez az éjjel megint beadta az
unalmast és a rádió most különösen fontos, ha elalszom, tudjanak kommunikálni velem egy esetleges találkozásnál
a többi hajók. Ha a közelben vannak hajók, általában forgalmaznak és ezt már meghallom. Most távol a partoktól,
nappal kikapcsolom a rádiót, ezzel is spórolok, bár most szépen süt a nap és a napelemek 100 %-ra töltö ek.
A csatlakozókat ki sz to am és befújtam kontakt spray-vel, most jól működik, csak a külső bekapcsolás funkció
vesze el még Új-Zélandon, mert letört a saruja. Ez már a Gábor barátomék szakterülete, lehet-e javítani, vagy új
csa kell.

Ezután férfiasabb feladat következe , kite em a bal oldali spi boomot, mivel várhatóan kele es szelünk lesz és
egy hátszeles szakasz. A boom csak az orrkorlátra volt fektetve, így viszonylag egyszerű volt a dolgom, gyorsan
végeztem. Ideje is volt megcsinálnom, mert a szél közben teljesen keletre fordult, így már húzha am is át a jankeet.
Kellemes 12-13 csomós hátszélben 6-7 csomóval hasítunk, köszönhetően az i igen erős egyenlítői áramlásnak.
Remélem ez sokáig így is marad.

[1]

Késő délután behoztam az összes lemaradásom a hajónaplókban, írtam pár mailt és letöltö em az új gribet. A
következő három napra gyenge szél várható. Éjfélkor ez be is következe , bár ez egy jellemző ciklikusság, hogy
éjfél körül legyengül a passzát, most hat csomóig, ami elég kellemetlen vitorlacsa ogással jár, ugyanis a hullámzás
ezt a kevés szelet kirázza a vitorlákból. Ke őkor aztán megjö az erősödés, de befordult délre, így a fokvitorlát a
spiboomról áthúztam a jobb oldali félszeles állásba. Kényelmes a spiről húzni félszelesre a jankeet, illetve vissza
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is, mert nem kell betekerni a vitorlát, könnyen elmegy a második forstag elő . Ezután nagyon kedvem le volna
aludni, de nem mertem mivel a rádióban hallo am halászhajó forgalmazást. Kicsivel később a horizont ala már
egy kis derengő fény is látszo , akár lehete volna a lemenő Hold utolsó üzenete, de ehhez már túl késő volt.

Jó fél óra múlva már fel is tűnt egy méretes halászhajó teljes lámpaarzenálja, pont a ro ámon. Még nagyon messze
volt, nehéz volt eldöntenem merre térjek ki, az északi irány választo am. Rövidesen már a radaron is látszo a
hajó és hogy a kitérési manőverem korrekt. Jó óra múlva értünk egymás közelébe, persze AIS-e ennek a hajónak se
volt, de a hálóján voltak villogó jelzőfények és gondolom a végén radar reflektor, így meg tudtam mérni, kb. három
kilométer hálója volt felém. Azt hiszem a laikusoknak se kell mondanom, egy ilyenbe nem jó belegabalyodni.

Mire elhaladtunk egymás melle , megvirradt, szemmel is lá am milyen méretes darab volt, úszó hűtőház, vagy
konzervgyár.

A szél közben visszafordult keletnek, a fokvitorlát áthúztam a spiboomra, e em pár falatot és próbáltam aludni
kicsit.

Napi pozíciónk: UTC:00:00. Lat.: 09°18,3’S. Lon.: 113°16,6’E.

Napi megte táv.: 134 tmf (ezt kb. 23 óra ala , mert közel kilenckor indultam Benoaból. Köszönhető ez a nagyon
erős helyi áramlatnak.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0318.jpg

2.9.6 Hajónapló, 2014.09.03, Úton Cocos Islands felé, 165-ik nap (2014-09-06 20:35) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon, harmadik nap

Kicsit még én is belekeveredtem az időrendiségbe, mert most reggelig írom a napi krónikát, de az előző reggeli
pozíciót adom meg. Ma két pozíciót is megadok, a második a szept. negyedike hajóidő reggel 08 óra.
Reggel szikrázó napsütés, persze nem tudtam aludni. Az "indulási betegségem" viszont teljesen elmúlt, mert éhes
voltam, csináltam reggelire bundás kenyeret és nagy bögre tejet i am hozzá.

Napközben több indonéz halászhajó is keresztezte az utamat, láthatóan hazafelé tarto ak.

Köszönhetően a ragyogó időnek az aksik délutánra 100 %-on álltak, ezért korábban is rádióztam, hogy utána még
töltődjenek a telepek. A gribben jeleztek egy kis szélerősödést az éjszakára, ez be is jö , 14-16 csomós szélben
8-9 csomóval száguldo unk, de sajnos csak rövid ideig, bár az erős áramlat mia egyáltalán nincs okom panaszra.
Délben felleltároztam a hűtőt, közben ki is takaríto am. Készíte em egy jó adag hagymás tört burgonyát, így a mai
és a holnapi ebéd-vacsora kérdés ki van pipálva, hozzá az előre elkészíte borjú pörköl el, ja és kis uborkasalátával.

Délután kihasználtam az utolsó meleg vizet a boylerből egy "nagy" zuhanyozással, ugyanis menetben csak akkor
van meleg vizem, ha jár a motor és reményein szerint egy darabig ezt nem teszi. Ritkán nézek a tükörbe így magam
is meglepődtem a szakállamon, e ől is megszabadultam.
A horizont teljesen szta volt naplementekor, így nem tudom hányadjára csodálha am meg a pillanatok ala az
óceánba bukó vörös napkorongot. Nem győzöm csodálni, hogy szemmel látható sebességgel tűnik el a vízben.
Innentől volt a jó kis szélerősödésünk, élveztem a kokpitban a csobogó víz zenéjét.

Éjszaka viszont rám tört a fáradtság, kb. fél órás etapokat aludtam nagyon élénk álmok kíséretében, nem kell alvás
szakértőnek lenni, nem pihentem ki magam.Volt még éjjel két fokvitorla átváltás, viszont hajó nem. Reggel viszont
megismétlődö az előző es csoda, a Nap pillanatok ala kibukkant a tengerből és másodperceken belül beragyo-
gta az eget. Ez jó volt ébresztőnek, mivel ma meg akartam hallgatni az átkelő hajók riportját. Kicsit lekéstem, de
a végébe még bele tudtam hallgatni, de nagyon zajos volt az adás, így én nem is jelentkeztem be.
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Hajóidő szerint nyolckor leve em a pozíciónkat, ezt most elküldöm.

Napi pozíciónk szept. 03.!!.UTC:00:00.Lat.:09°41,5’S. Lon.:111°05,6’E. Napi megte táv.:131tmf.

Napi pozíciónk szept.04.!.UTC:00:00.Lat.:10°11,2’S. Lon.:108°46.1’E. Napi megte táv.:140,5tmf.
—–

TT

2.9.7 Hajónapló, 2014.09.04, Úton Cocos Islands felé, 166-ik nap (2014-09-07 15:58) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon, negyedik nap

Egész nap szikrázó napsütésben, gyenge szélben suhanva élvezhe em volna az életet, ha az elektronika nem lázad
ellenem. A Pactor modemmel órák ala sem sikerült kapcsolatot létesítenem egy adóval sem és a VHF rádió
külső egységét sem tudom többet bekapcsolni, gondolom a letört érintkező már végleg nem ad kontaktot. Azért
ezt majd még megpróbálom "megfusizni". Rengeteg idő elment viszont a sikertelen rádiózással, hiába mutatja a
programom, hogy jók a vételi lehetőségek, ha az állomás nem hajlandó csatlakozni.
A kajával ma nem sok dolgom volt, reggelire megint bundás kenyér, ebéd, vacsora a tegnapról maradt pörkölt tört
burgonyával. Köszönhetően a kellemes időnek egész jól kipihentem magam, az éjszaka is tudtam elég sokat aludni,
csak a rádió ne bosszantana.
Napi pozícióm UTC00:00(szept.05.)Lat.:10°29,8’S. Lon.:106°52,5’E. Megte táv.:113,5tmf.
—–

TT

Karcagi O ó (2014-09-09 07:10:47)
Ahoj KAPITÁNY! Az Indiai óceán 3-4 fős legénységgel sem egyszerű vállalkozás,szólóban pedig igazi kőkemény kihívás.Csak
gratulálni tudok a bátorságodhoz és elszántságodhoz.Tamás szivesen olvasnék arról,hogy milyen az időbeosztásod,mennyit
tudsz aludni és milyen a robotkormány megbízhatósága?Emlékszem az atlan átkelésünkön sokat szarakodo .Ja és
hogyan fogad szót Tamás matróz Tóth Kapitánynak? Minden reggel a te beszámolóddal kezdem a napot,és szorítok,sok
szerencsét,kitartást,joooooó egészséget! Volt(lesz??)hajóstársad:Karcagi O ó

2.9.8 Hajónapló, 2014.09.05, Úton Cocos Islands felé, 167-ik nap (2014-09-11 16:13) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon, ötödik nap
Ma van Viktor fiam névnapja, Isten éltessen!
Az, hogy a rádión második napja nem tudok mail-t küldeni elég bosszantó, sajnos az utolsó grib letöltésem is
lassan aktualitását vesz . Ezeket ellensúlyozandó reggelire megsütö em az utolsó darab kenyeremet is bundás
kenyérnek. A világ kezde szebbnek látszani, de z órakor a plo eren elszállt a fix pontom, ez adja a hajó helyzetét
a térképen. Ezt csinálta már máskor is, utoljára a mostani indulásom után pár órával, amit a naplóban nem is em-
líte em, mert fél órán belül helyre tudtam állítani. Ez sajnos a Norvik műszerezésénél egy rendszer hiba, ami
az elsők közö lesz átalakítva, ha haza értem. Addig nem szeretnék belenyúlni, mert alapvetően működik és az
i-Padon párhuzamosan ugyanez a térkép fut tartalékként.
Most azért feladta a leckét a rendszer, mert a sokadik próbálkozásra délután ke ő le , mire helyre tudtam állítani.
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Közben szerencsére semmi szél, nem is vitorlázunk, szinte csak sodródunk. Kikapcsolódásként közben főztem egy
dupla adag gulyás levest. Rájö em, kevés zöldséget ve em, a maradék krumplit és hagymát névről szólíthatom,
olyan kevés.
Estére végre jö egy kis szélerősödés, 10-12 csomó, de az áramlat lecsökkent. Lassú menet, de legalább a Karác-
sony szigetet ki tudom kerülni a terveze déli oldalon, ami pár órával ezelő még elég kérdéses volt.
Este zenegykor meghívo a par őrség a VHF 16-os csatornán, már félig bóbiskoltam. A szokásos kérdéseket tet-
ték fel, de elég részletes riportot kértek, megköszönték az együ működést és elköszöntek, jó utat kívánva Cokos
Island-ig.
Éjjel a ugyancsak több részletben aludtam, de elég fáradt voltam, így pár óra összejö .
Janitól a sat telefonomra kaptam szél előrejelzést sms-ben, mely szerint hetedikén UTC12:00-g z csomó körüli
utána húsz csomóra erősödő D-DK-i K-DK-i szél várható. Ez megnyugtató, így reményeim szerint szerdán érkezem
Cokos Island-re.
Pozícióm:UTC:00:00 (szept.06.)Lat.:10°47,2’S.Lon.:105°29,6’E. Megte táv.:83tmf.
—–

TT

2.9.9 Hajónapló, 2014.09.06, Úton Cocos Islands felé, 168-ik nap (2014-09-13 08:01) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon hatodik nap.

Délelő repülő Aus. Fed. Police ellenőrzés, gyors és udvarias riport volt, érezhetően tudnak rólam. Délután végre
találtam egy indiai adót, ahol, ha lassan is, de a Pactor működik, el tudtam küldeni a szept. 03.-i naplót és éjfélre
sikerült letölteni az aktuális gribet. Megnyugtató, hogy egybecseng a Jani által küldö előrejelzéssel.

Ebédre Aranka néni receptje szerin palóc babfőzeléket készíte em, most te em bele füstölt sonka darabokat,
nagyon jó le . Az utolsó percben kifogyo a gázpalackom, ezt gyorsan átcseréltem a befejezéshez. A rádiózás mia
későn feküdtem le, bőven éjfél után, de három részletben nagyon jót aludtam reggel hé g. Ekkor megpróbáltam
rádiózni az Indiai-óceán átkelő csapa al, de az adás idején mindent elnyomo a há ér zaj.

Pozícióm:UTC:00:00. Lat.:10°59,9’S. Lon.:103°49,0’E. Megte táv.:100tmf.
—–

TT

2.9.10 Hajónapló, 2014.09.07, Úton Cocos Islands felé, 169-ik nap (2014-09-13 08:10) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon hetedik nap.

Az Indiai-óceán elkényeztet, annyira szép idő van. Már-már gyanús a dolog, remélem nem lesz böjtje. Kicsit ugyan
lassan haladunk, de kárpótol ezért a kényelmesen ringó hajó. Estétől a következő napokra szélerősödés várható,
ezért igyekszem minél inkább kipihenni magam, végül is vasárnap van és a következő napokban erre lehet kevesebb
lesz a lehetőségem. Főznöm ma nem kelle , kicsit bent selejteztem, illetve csak rendeztem pl. a gyógyszer kés-
zletet.

Délután megcsináltam a VHF külső egység csatlakozóját. A letört csa nál belefúrtam és forrasztó drótból csináltam
egy rövid tüskét. Az ötlet bevált, remélem hazáig kitart, ha a tüskét cserélnem is kell.
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[1]

Naplemente elő megcsináltam a grósz első re ét. A szél már délután óta erősödik, néha a 16 csomót is eléri,
nem akartam a dolgot éjszakára hagyni.

Ezután a sokadik naplementémet néztem meg, ami ma okozo kis meglepetést. Amikor a napkorong fele már a
vízben volt, a közepén a horizonton felfedeztem egy sötét szilue et. Előkaptam a távcsövet és annak a hajónak
a körvonalai rajzolódtak ki kristály sztán, amelyik órákkal ezelő bő z mérföldre keresztezte az utamat. Akkor
csak az AIS-en lá am, most legalább húsz mérföldre sztán kirajzolódo a felépítmény. Persze a dolog nem tarto
addig, míg most leírtam, de emlékezetes marad.

A várt húsz csomós szél egyenlőre késik, így jól aludtam. Van egy kismadár potyautasom a spiboom végén éjszakára.
Arra ébredtem, hogy vadludak gágognak a kokpitban, kinéztem, persze csak a kismadaram bóbiskolt, én Niels
Horgersonnal álmodtam a vadludakat.

Pozicióm:UTC:00:00. Lat.:11°19,8’S. Lon.:101°43,8’E. Megte táv.:124tmf.

—–
TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0319.jpg

2.9.11 Hajónapló, 2014.09.08, Úton Cocos Islands felé, 170-ik nap (2014-09-14 12:55) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon nyolcadik nap.
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Reggelre majdnem 50 %-ra ese a fedélze aksi bank kapacitása, így a továbbiakban csak a minimumot rádiózom,
vagyis ha eleve rossz a forgalmazás, nem erőltetem. Az o honi kapcsola artásban marad a sat telefon. Min-
denképp ez a jövő, nagy könnyebbség lenne, ha elfogadnák a korlátlan vizekre hajvizsgáztatáskor. Ha jól tudom, a
spanyolok elfogadják, pedig o is viszonylag szigorú a vizsga. Persze, ha a Pactor működik, az nekem egy hallatlan
könnyebbség és a friss időjárás adatok mia nagy biztonság is.

Ha lassan is, de a szél fokozatosan erősödik, így a szerdai érkezésem Cocos Islandra biztosra vehető. Ka még
szombaton elküldte a kishajó riportot e-mail-ben, melyet az érkezés elő min.72 órával kérnek. Vissza is igazolták,
hogy rendben, most már csak 12 mérföldről kell majd rádión bejelentkeznem a 20-as csatornán a rendőrséghez.

A friss élelmiszereket ve em számba és rájö em, nem tudom mind megenni szerdáig. Igyekszem olyan kajákat
kitalálni, ami jól csúszik. Pl. van zenegy tojásom, elhatároztam csinálok palacsintát és töltö tojást, reggelire
pedig hagymás ránto át, ehhez még volt paradicsomom és füstölt sonkám.

A hagymás ránto a olyan kiadósra sikerült, hogy a palacsintasütésnek csak délután négykor fogtam neki. Közben a
szélerősödéssel a hullámok is jócskán megnő ek, a konyhai munka igazi kihívás kezde lenni. Tizenkét palacsintát
sikerült sütnöm, elég rondák le ek, de baracklekvárral kifogástalan ízűek.

Ilyen körülmények közö nem volt könnyű este hatkor nekilátni még a töltö tojáskészítésnek, de ez az egy esély
maradt, hogy a doboz tojás és a húsz dkg sonka ne a karantén szemetesében végezze. Tök sötét le , mire minden
a hűtőbe került, már kelle volna órát állítanom, mert lassan két időzónával is közelebb vagyok o honhoz. Még
rendbe te em a konyhát, utána pihenés, természetesen több részletben. Nyílt vízen aránylag nyugodtan alhatom,
mert több riasztás is be van kapcsolva, plusz a VHF rádió. Ilyenkor a legjobb segédeszköz az ak v radar reflektor,
amely fény és hangjelzést ad, ha megradaroznak. Ez lehet 40 tengeri mérföld is, ezért a hangriasztást csak nyílt
vízen használom, különben állandóan sípolna. Az AIS riasztása távolságra állítható, de addigra már ve em a radar-
riasztást és figyelek. A rádiót hangosra állítom, ha forgalmazás van, arra a halo ak is felébrednek. Így aztán a nyílt
vízen, ha az időjárás is engedi, lehet kicsit pihenni.

Pozícióm: UTC: 00:00. Lat.:11°43,1’S. Lon.:099°10,5’E. Megte táv.:152tmf.
—–

TT

2.9.12 Hajónapló, 2014.09.09, Úton Cocos Islands felé, 171-ik nap (2014-09-14 12:59) - tothka

Szólóátkelés az Indiai-óceánon kilencedik nap.

A gyors haladás ára az egyre növekvő hullámok. Már a Csendes óceánon is volt egy jellemzően déli alaphullámzás,
de az Indiai-óceánon ez még inkább jellemző. A szél kelet, dél-kele , ez, ha erős, akkor gerjeszt egy hasonló
irányú hullámzást, de az alaphullámzás déli, ráadásul, nem is kis hullámok ezek, ma már négy méter körülire
nő ek. A Norvik a periódikusan percenként jövő Big Sisters hullámokon a hablécekig billeg, mintha egy dióhéj
lenne. Szerencsére a szél 15-20 csomó közö stabilizálódo , így nem kelle aggódnom, hogy a hullámok kirázzák
a szelet a vitorlákból.

Azért az már jóleső érzés volt, amikor a plo eren a waypointra való távolság kétszámjegyűre válto .

A mai naplementét delfin show fűszerezte, egy csapat delfin közel fél órán át kísérte a Norvikot a szokásos mu-
tatványokkal.

Az utolsó nyílt vízen töltö éjszaka nem sok pihenésre ado alkalmat, a lee deszka és az ágy másik fele közö röp-
ködtem, nem sok esélyt adva az alvásnak. Aztán hajnalban meguntam a dolgot és kimentem a kokpitbe, rövidesen
be is kelle jelentkeznem. Az operátor azonnal válaszolt, ez csak egy adminisztra v dolog, amikor lehorgonyzok,
vegyem fel velük újra a kapcsolatot.
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Pirkadatkor értem az atoll északi bejáratához, beszedtem a vitorlákat, a motor "pöccre" indult és fél óra múlva
már a véde lagunában, nyugodt vízen hajóztunk.

[1]

A horgonyzó helyen egy ausztrál hajó a Code Zero horgonyzo , a 16-os csatornán segíte a korallok közö nav-
igálásban.

Kicsivel napkelte után dobtam horgonyt, nagyon jó volt megérkezni.

Pozícióm:UTC:00:00. Lat.:12°05,5’S. Lon.:096°52,95’E.

Megte táv.:142tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/cocos-island.jpg

2.9.13 Hajónapló, 2014.09.10, Cocos (Keeling) Islands, 172-ik nap (2014-09-14 13:03) - tothka

Horgonyzás után pár perccel átjö hozzám Ken a Code Zero-ról. Ő egy nagyon segítőkész ausztrál hajós, a fe-
leségével Chris ne-l több, mint z éve hajóznak, az utóbbi években Dél-Kelet-Ázsiában, most a Karibra tartanak.
Egy kényelmesebb útvonalat választo ak, Madagaszkárt északon kerülik és a csendesebb par vizeken jutnak majd
el Fokvárosig. Ken is ajánlo a, hogy Namíbiában érdemes pár napot eltölteni, de innen szigorúan a nyílt vízre kell
menni a kalóz veszély mia , nem beszélve az ebola járányról.
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[1]

Na, ez még később lesz, de nem árt előre készülni.

[2]
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Ken nemcsak a megérkezésemkor, de később is nagyon sokat segíte , csak hálával tudok gondolni rá.

[3]

A helyi tanácsok közül az első, a bejelentkezés i nagyon kényelmesen megy a hatóság részéről, nem kapkodnak.
Én reggel érkeztem és négy óra körül jö meg a rendőrségi motoros két sztviselővel. Sajnos én nem tudtam, hogy
i a kaját nem veszik el, még a friss árut sem, csak nem szabad a partra vinni. A bejelentkezési formaságok nagyon
egyszerűek, a hajó ellenőrzése inkább csak formalitás, ráadásul mindez ingyenes. Az útlevelembe bepecsételték
az érkezési dátumot, kijelentkezést egy nappal a terveze indulás elő kell bejelenteni.
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[4]

Ken tanácsára és segítségével ve em egy wifi csomagot, az egy hét 65 dollár. Figyelembe véve az i eni ár vis-
zonyokat ez elfogadhat ár, mint másnap kiderült a Home Island-n, ahol a sziget muszlim közössége él, egy óra
internet 12 dollár. Ezek kicsit sokkoló árak. Miután sikerült a wifire bejelentkezni, rájö ünk, nagyon gyenge a
jel, messze vagyok a par ól. Jólese Ken gyakorlo segítsége a közelebb horgonyzáshoz, látszik milyen gyakorlo
hajós, az utolsó crew-imraq ezt sajnos nem mondhatom. Különösen az orosz volt elfogadhatatlanul buta és lusta,
szerencsére már a feledés homályában van.

Természetesen, ahogy le netem, Ka t hívtam először skype-on, a video is működö , neki korán volt, nekem jó
érzés volt látni őt újra.

Miután az összes nyomtatványt kitöltö em a rendőrségnek és ezzel a bejelentkezésem megtörtént, olyan fáradt-
ság tört rám, hogy z percen belül elaludtam és kis megszakításokkal reggel hé g ki is pihentem magam.

—–
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2.9.14 Hajónapló, 2014.09.11, Cocos (Keeling) Islands, 173-ik nap (2014-09-15 13:08) - tothka

A Cocos szigetek pontosan útba esnek az Indiai-óceán átszelésekor, ha Baliról vagy Darwinból Mauri usra tartunk,
ezért a legtöbb hajó meg is áll néhány napra feltölteni a készleteket és alkalmas időben tovább indul. Ez egy nagy
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atoll, két lako szige el, a Home Island a muszlim közösség szigete, a West Island-en van a reptér, a fő kikötő, ami
inkább hadibázis egy esetleges háborús fenyegete ségben és az északi bejárat melle van a Direc on Island, ez
nem lako , de i van kijelölve az érkező jachtok horgonyzóhelye, ami nagyon véde .

[1]

Direc on island-re hetente kétszer jön komp a West Islandről, ekkor jönnek ide piknikezni és ekkor lehet bemenni
vele a Home Island-re bevásárolni. Csütörtökön és szombaton van a járat, ezt használtuk most ki és a 8:30-as
komppal átmentünk Kennel és Chris ne-nel a félórányira levő szigetre.

[2]
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I kb. ötszázan laknak, meglehetősen nyugodt körülmények közö , az ausztrál állam támogatásával. Az árak
nagyon magasak, minden repülővel jön, ami átlagosan hat dollár pluszt jelent kilónként. Szóval nem i kell az
alapkészleteket feltölteni, ráadásul az üzemanyag is az eddigi legdrágább, amerre jártam, átszámolva 560 Ft/liter.
Szerencsére nem kell tankolnom, bár a többi apróság beszerzése sem olcsó, egy kg krumpli 1500 Ft, kb. fél kg
kenyér több, mint kétezer. Nem is ve em kenyeret. Pénzt az ATM-ből nem tudtam felvenni, mert csak a saját
bankja kártyáját fogadja el, viszont a közértben van lehetőség vásárlásonként száz dollár kézpénzt is felvenni. Az
amerikai dollár helye ausztrál dollárt kelle volna hoznom, mert az egész térségben ez az elfogado valuta.

[3]
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Délben e ünk marhahússal töltö pitét, természetesen ez is Ausztráliából, mint i minden. A két órás komppal
mentünk vissza, a közben négy hajóra gyarapodó horgonyzó helyünkre. Még reggel jö egy angol katamarán a
Winga, majd később a német acél hajó az Atair, akivel már Balin találkoztam és sötétedés elő az utolsó percben
befuto egy amerikai kis szlup egy fiatal párral, akikkel tavaly már találkoztam Tongán.

[4]
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Estére szerveztek egy barbecue par t a parton, ami nagyon hangulatos volt, óriási tábortűzzel. Én csak egy kis sós
sütemény vi em ki, mert délelő ve em fagyaszto csirkemájat és a buli után készíte em belőle resztelt májat.
Így aztán megint jó későn feküdtem le.

—–
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2.9.15 Hajónapló, 2014.09.12, Cocos (Keeling) Islands, 174-ik nap (2014-09-15 13:11) - tothka

Éjjel nagyon erős szél le , elérte a 25 csomót, örülök, hogy nem a nyílt vízen vagyok, ahol legalább z csomóval
több lehet. Tegnap megbeszéltük Kennel, hogy ma átmegyünk a West Island-re, a dingijükkel a Home Island-
re, innen komppal tovább. Reggel átcserélte a dingi motort egy 15 lovas Hondára az erős szél mia , ezzel aztán
repültünk, de csurom vizesek le ünk a megérkezésig, nemcsak a tengertől, de közben egy zápor is elkapo minket.
A kompindulásig nagyjából megszáradtunk, i senkit nem zavar egy kis víz. A West Islandon van a reptér, ide vár
csomagot Ken, a pilot olajpumpáját kell cserélnie.

[1]
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[2]

A szigeten leginkább hadásza célra épült kikötő van, de békeidőben ma csak két desszant rib árválkodo benne,
háborús fenyegete ségnél amerikai támaszpontként működik, magyarázta Ken.
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[3]

[4]
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A csomag még nem érkeze meg, de te ünk egy jó sétát a tengerparton. A szigetnek ez az oldala nyito , fan-
tasz kus volt nézni az óriási megtörő hullámokat, a homok púderszerűen finom, rengeteg a kite-os, igazi paradic-
som, de azért hosszú távon elég unalmas lehet.

Az egyetlen szupermarketben akciós volt a krumpli, csak 600 Ft/kg, így ve em egy jó nagy szatyornyit, még pár
apróságot és megkerestük Dave-et, aki jet sky-vel hordja át a sört a hajósoknak, de a napokban kimaradt a járat.
Alkoholt a Home Island-en nem lehet kapni, csak a West Islandon. A Home Island-en van az iskola és i él a kis
létszámú ausztrál közösség is. Ez a nyaraló sziget, ide jönnek a turisták legfőképp Ausztráliából.

Dave nagyon kedves, vidám fiatalember, hihetetlenül sokat és gyorsan beszél, hát nem sok mindent érte em.

[5]

A neten rendelt sörünk már össze volt készítve, de így nem kelle neki elhoznia, csak a kompig. A háza a tengerpar-
ton van, elő e pihenőpad és, hogy teljes legyen az idill, megkínált minket egy hideg sörrel és a vicces sör szigetelőt
is nekünk adta.

A komp indulásáig a reptér melle bárban múla uk az időt, ez a raktár látja el alkohollal a nem muszlim lakosságot.

A kompok i mindig halál pontosak, háromkor már a Home Island-en voltunk. Hát a kis dingi rendesen meg le
pakolva a vásárolt cuccokkal, még pár dolgot az i eni közértben is ve em. A Honda motor kicsit akadozva indult és
a két henger sem mindig dolgozo együ , de szerencsésen visszaértünk. Közben befuto még egy amerikai hajó
ö ős legénységgel ill. leánysággal, később egy francia, majd egy lengyel hajó is három fővel, így a flo a szépen
bővül.
Az újonnan érkeze ek kedvéért este megint barbecue par volt a parton, most jobban felkészültem, vi em
alufóliába csomagolt krumplit és vajat, meg egy doboz sört a vadonatúj szigetelő hengerben, aminek biztos van
neve, de én nem ismerem. Tíz után jö em vissza a Norvikra, Skype-on még tudtam beszélni Karcsi barátommal,
sok kedvező hírről számolt be.

A mai napi dátumhoz kötődik több fontos esemény. Négy évvel ezelő ezen a napon te ük vízre a Norvikot, ma
van Dessewffy Zoli barátom születésnapja és köszöntöm a Máriákat névnapjukon.

—–
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2.9.16 Hajónapló, 2014.09.13, Cocos (Keeling) Islands, 175-ik nap (2014-09-15 16:45) - tothka

Ka tól már több szemrehányást kaptam, hogy le vagyok maradva a naplóval, így a mai napot ennek pótlására
szánom. Ezzel elég sok időt el tudok tölteni, mert egyrészt viszonylag lassan gépelek, másrészt folyamatosan
elkalandozom.

A naplóírás melle ránto csirkének kisütö em a két napja vásárolt combokat, hozzá sült krumpli és uborkasaláta
volt a menü, illetve lesz még pár napig, mert a legkisebb kiszerelés egy kg volt.

Ka val sokat tudtam beszélni skype-on, így az o honi hírekről nagyrészt értesültem. Érdekes az i eni időzóna,
mert nem egész órás az eltérés, hanem fél, így most az o honi időhöz képest négy és fél órával vagyok előrébb.
Ilyen fél órás zónaidő utoljára Venezuelában volt, o elnöki döntésként veze ék be, hogy a nép fél órával előbb
élvezhesse a napot.

[1]

—–
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2.9.17 Hajónapló, 2014.09.14, Cocos (Keeling) Islands, 176-ik nap (2014-09-15 16:47) - tothka

Vasárnap lévén mindenki lustálkodik, ehhez még az időjárás is segít, kicsit borús, felhős az idő. Nagy csend van a
hajók körül, csak a West Islandról jö piknikelő turisták csinálnak kis forgalmat. A két desszant ribről írtam már
egy előző naplóban, úgy látszik ennek békés célú felhasználását megvalósíto ák, mert komp híján hozzák viszik a
turistákat, a közben levő időben pedig horgásznak róluk.

[1]

Nekem szimpa kus a dolog, nem tudom, o hon ebből mekkora balhé lenne. Ja, a fegyverzet az le van szerelve,
nehogy elsüljön.

[2]
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A mai konyhaművészetem kimerült egy francia saláta készítésben, ehhez ve em két szem Pink Lady almát, amit
tavaly télen o hon kóstoltunk. Háromszor annyiba került, mint a magyar alma és egyikőnknek sem jö be, viszont
érdekesség, hogy i még drágább, de azt hiszem, ezzel nem mondok újat.

Még jö egy angol hajó, így most már kilencen vagyunk, szépen gyülekezünk, gondolom nagyjából egyszerre fo-
gunk indulni tovább egy weather window-val.

—–
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2.9.18 Hajónapló, 2014.09.15, Cocos (Keeling) Islands, 177-ik nap (2014-09-17 16:56) - tothka

Ma van Enikő húgom névnapja, Isten éltessen, jó volt hallani a kedvező híreket tőled.

Délelő a rendőrségi motoros átjö a West Islandról az új érkezők bejelentkezését intézni, ru nból engem is
ellenőriztek, mivel elég messziről jö em, van egy olyan érzésem, fogalmuk sem volt a lobogó melyik országé.
Csak az útlevelem kérték el és pár perc ala telefonon leellenőriztek.

[1]
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A fiatalság ma este a Prison Island-re ment szüli napi par t tartani, ezt mi Kenékkel kihagytuk. Túl sokat inter-
netezek, elég sokkolóak az o honi cikkek pl. a Rezesova perről, ahol a bírónőnek őszinte elismerésem, de mélyen
felháborít a "független" igazságügyi szakértőkről közölt cikkek. Talán azért ezeket is elkapják egyszer. A másik
nagy sztori a magyar ke ős állampolgárság ügye. Ha az írt korrupciónak csak a zede igaz, az is megkérdőjelez
minden munkával szerze jövedelmet. Na, ezektől most nem volt jó kedvem, de rövidesen hajózom tovább inter-
net mentes vizeken.

—–
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0392.jpg

2.9.19 Hajónapló, 2014.09.16, Cocos (Keeling) Islands, 178-ik nap (2014-09-17 17:00) - tothka

Kenéknek vasárnap megjö a pilot alkatrészük, beépíte ék és ma indulnak tovább. Velük leghamarabb Dél-
Afrikában találkozom, mert ők északról kerülik Madagaszkárt. Indulás elő átjö ek elköszönni, adtam kis em-
lékeket a Norvikról és elújságoltam a hírt, hogy várhatóan lesz társam a további útra Ausztráliából. Ennek nagyon
örültek, remélhetőleg könnyebb lesz az utam és jobban tudunk rádión kommunikálni.
Még reggel elment az egyik amerikai hajó, de délután jö egy angol, nagy a sürgés forgás, ráadásul rövidesen
utolér a 2014-15-ös ARC mezőny, akik St Luciatól St Luciáig teljesí k a földkerülő távot.

[1]
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Délutáni konyha projektem krumplis tészta, ezzel még tavaly próbálkoztam először, nem sok sikerrel, most viszont
első osztályú le . Főztem hozzá toszkán paradicsom levest, de a paradicsom szósz olyan koncentrált volt, hogy a
végén a nagy kuktám tele le a még mindig sűrű levessel. Gondolom ez kitart vagy három napig.

Persze jól bekajáltam, így a mai napi par sütést is kihagytam, de legalább jól kialudtam magam.

—–
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2.9.20 Hajónapló, 2014.09.17, Cocos (Keeling) Islands, 179-ik nap (2014-09-17 17:03) - tothka

Az erede terv szerint ma indultam volna tovább, de az új hajóstársam pénteken érkezik, így még legalább öt napot
maradok, mivel hét végén nincs kijelentkezés.

Pont két évvel ezelő indultam el a Föld körüli utamra Nerezinéből. Érdekes visszagondolni az elmúlt időszakra,
sok minden nagyon távolinak tűnik, egyes események meg mintha tegnap történtek volna. A mostani szakaszom
elég ütemes, i az Indiai-óceánon nagyok a távolságok, de bár szerencsére honvágyam nincsen, az tagadhatatlanul
jó érzés, hogy hazafelé tartok. Jó beírni a pozíció jelentés földrajzi hosszúság rublikájába a két számjegyet, nem is
beszélve a kele hosszúságról.

Ma még két hajó elment, de jö helye ük az Anniara svéd vitorlás, velük már Fijin is találkoztam.

[1]
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Ilyenkor mi más jutna eszembe, mint hogy ez a bolygónk nem is olyan nagy, oly sok a találkozás, persze ez a
passzát útvonal, melyet a legtöbb vitorlás követ. Ezt a trade windnek neveze jellemző szél segí , napok óta a
horgonyzóhelyünkön is átlag húsz csomóval fúj, ha így marad, szerintem második reffel fogunk indulni.

—–
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2.9.21 Hajónapló, 2014.09.18, Cocos (Keeling) Islands, 180-ik nap (2014-09-19 14:12) - tothka

Ma elindult az Atair német vitorlás is Rodigezre a Mauri us elő szigetre. Meglehetősen nagy szélben, 25 csomó
fele befújások és szitáló esőben indultak, de az előrejelzések kedvezőek és délutánra valóban gyönyörű idő le .
Az indulásuk révén néztem meg az előrejelzést, nekem sajnos nem sok jót jósol, hé őre négy méteres hullámokat,
de utána talán csökken. Na, ezt nem tudom, mikor tudom megnézni, mert délben elszállt a netem, de nemcsak a
csomagom, hanem vissza se tudok kapcsolódni. Ezzel szinte egész nap elszórakoztam, mert folyamatosan azt írta
ki, rövidesen kijavítják a hibát.

[1]
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Közben kipróbáltam, a dingivel el tudok-e menni a Home Islandra, hát kétesélyes, de szombaton valószínű meg-
próbálom. A net nagyon kiszúrt velem, mert egy csomó dolgot akartam még megnézni, ráadásul i más elfoglalt-
ságom nincs is, max. a hajókarbantartás. Még szerencse, hogy a sat telefon működik, bár ez még az én kedvező
áru előfizetésemmel sem olcsó.

—–
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2.9.22 Hajónapló, 2014.09.19, Cocos (Keeling) Islands, 181-ik nap (2014-09-20 14:10) - tothka

A netre ma sem sikerült vissza kapcsolódnom, ez főleg azért bosszantó, mert folyamatosan ígérik, rövidesen ki-
javítják a hibát. Viszont várhatóan ma érkezik az új hajós társam, illő kicsit gatyába rázni a Norvikot. Ez főleg a
konyhára vonatkozik, a hűtőtől a tűzhelyig, a pultokat, mindent kitakaríto am, lemostam. Ez már mindenképp
aktuális volt.

Reggel nagy volt a forgalom, egymás után három vitorlás is jö . Először a Voyager német fémhajó, velük már
sokadjára találkozom, de a finisben leelőzte a My miss II svéd vitorlás, velük is találkoztam már Port Vilaban. A
Voyager vitorlázva akart bejönni, de ez ide szinte lehetetlen, mert csaknem szemben fúj a szél, plusz egy elég erős
áramlat is van szintén szemben. Röviddel utánuk érkeze egy angol vitorlás és a francia alu hajó elment, éppen
a bejáratnál találkoztak. Így most svéd többség van a horgonyzó helyen, mivel ők ke en vannak, plusz a lengyel,
egy ausztrál, a német és az angol hajó, meg a Norvik.

[1]
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Igazi nemzetközi mezőny. Délután egy jót úsztam, érdekes, hogy mikor megérkeztem rengeteg kis cápa volt, a
hajó körül keringtek, de később felválto ák őket a delfinek. Ezek ugyan nagyobbak, de kevésbé ijesztőek. Lehet
a cápák azért is mentek el, mert a múlt héten a partról kifogtak egyet és elég rossz állapotban volt, mire a horgot
kiszedték belőle és visszaengedték. Talán inkább meg kelle volna sütni, de valószínű senkinek sincs rá receptje.

Jamie, az új crew ausztráliából csak holnap jön át a komppal a West Islandról, így a mai nap is egyedül vagyok, de
persze kíváncsi vagyok a találkozásra, nem akármilyen szakasz elő állunk.

—–
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2.9.23 Hajónapló, 2014.09.20, Cocos (Keeling) Islands, 182-ik nap (2014-09-21 07:53) - tothka

Korán keltem, de nem nagyon tudtam eldönteni, hogyan szervezzem a programot, mivel Jamie a z órás komp-
pal jön és az üzletek a Home Islandon délig vannak nyitva. Végül úgy döntö em megvárom a kompot és együ
megyünk bevásárolni, így biztos nem késem le a találkozót és közösen tudjuk kiválasztani a nem túl nagy választék-
ból a kedvünkre valót. Reggel megérkeze az ARC mezőny első hajója egy szép, mindennel felszerelt amerikai
luxus vitorlás.

A reggeli pár órát jól kihasználtam, hoztam a par esővíz tartályból száz liter vizet, ez azért elég fárasztó volt
egyedül, kimostam egy adag ruhát, most az összes sortom és az agyonhasznált pólóim szták és jó szagúak, a
par tűzrakó helyen elége em az összegyűlt papír göngyöleget. Mire a mosógép program lejárt megjö a komp,
Jamie a felső fedélzetről integete , én beszálltam a bociba, egyszerre értem partra a komppal.
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[1]

A Norvikra visszafelé gyorsan elmondtam a program tervem, így bepakoltuk a csomagokat, köztük egy gitárt,
megkínáltam vendégemet egy hideg welcome drinkkel, nagyon jólese neki, ma különösen meleg van, kitereget-
tem a ruhákat és indultunk a Home Islandra. Alig értünk lassabban át, mint a komp, persze kellemes idő volt, kis
hullámok, enyhe szél, viszont a nap kegyetlenül sütö és mindke en elfelejte ünk fejfedőt vinni. Én különösen
érzékeny vagyok a napra és régóta sikerült elkerülnöm a leégést, most viszont 100 %-osan sikerült leégnem, dé-
lután két óránként fújtam magamra a Pantenolt, de így is eléggé kellemetlen volt a legkisebb érintés is.

Az ismerős "super marketban" összeszaladtunk a komppal átjö több hajó legénységével, mi örültünk, hogy a
dingivel vagyunk, mert a komp csak du. négykor indult vissza. A bevásárlásunk a lehetőségekhez képest jól sikerült,
ve ünk bbc kolbászt az es sütéshez, pár csirke combot, egy darab marhahúst, kis salátát, gyümölcsöt.

Visszaérve a Norvikra ebédre mege ük a maradék paradicsomlevest, mindke őnknek jólese a nagy melegben,
de elő e mártóztunk egyet a kristály szta vízben. Ebéd után kicsit szundikáltunk, különösen Jamie-nek volt erre
szüksége, mert egyrészt előző éjjel utazo , a West Islandon pedig a motel recepció du négykor bezárt, ő hatkor
szerete volna bejelentkezni, így az éjszakát a busz állomáson töltö e. A hőmérséklet kellemes, de a pad kemény.

Az es bbc sütés elmaradt, mert ötkor megjö a front, így a kolbászokat Jamie megsütö e és salátával, reszelt
saj al és dresszinggel tor llaba göngyölve tálalta, nagyon finom volt. Mire végeztünk a vacsorával eleredt az eső,
igazi trópusi zápor, jó hogy nem a parton ért minket. Bár a piknikező padok fele van tető, erről gyűlik a víz a
tartályba.

Este Jamie még kicsit gitározo , nagyon jól játszik és kedvemre való s lusban.

Korán mentünk aludni, de én nem sok sikerrel, még kétszer fújtam be magam a Pantenollal.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0328.jpg
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2.9.24 Hajónapló, 2014.09.21, Cocos (Keeling) Islands, 183-ik nap (2014-09-23 19:09) - tothka

Az éjszaka többször bekapcsolt a szélriasztás, amit még a PNG-ről való induláskor állíto am 35 csomóra. Így, bár a
horgony mia nem aggódtam többször is körülnéztem, mi történik a szomszéd hajókkal, de i nagyon kedvező a
homokos talaj a horgonyzáshoz. Még tegnap kérdeztük a lengyel Stefani hajót, mikor terveznek indulni, ők hé őn
szeretnének, de én mondtam , hogy ez nem a legjobb döntés, mert akkor lesz a legrosszabb idő. Valószínűleg
elgondolkoztak a dolgon, mert még tegnap kite ek egy második horgonyt is.

Miután egész napra rossz idő várható, a konyhában éltem ki az alkotó kedvem, igazi vasárnapi ebédet készítet-
tem, ránto csirke, sült krumpli, uborkasaláta, szarvasgomba leves. Jamie-nek nagyon ízle , persze nekem is, de
jólese az elismerés.

Főzés közben újra próbáltam a netre csatlakozni és csoda történt, működö megint. Ez indulás elő különösen
fontos, nemcsak az o honiakkal való kapcsola artás, de a minél részletesebb időjárás előrejelzések letöltése mia
is.

A rossz idő mia gondolom különösen jó érzés volt ma a már nem is számoljuk hány ARC hajó legénységének a
megérkezés.

[1]

A hét közepén várhatóan az egész mezőny i lesz, addigra remélem, mi el tudunk indulni, bár ha Rodrigezen
megállunk, akkor egyszerre érünk Mauri usra.

[2]
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Az ARC mostani földkerülő rallyja a Karibról indult és ide érkezik vissza bő egy év ala , a nevezési díj 35 ezer dollár,
plusz ugye a hajó és legénysége saját kiadásai, a kutyának is megéri. Azért mielő egy ilyenre beneveznék, kicsit
informálódok még, mi a családdal elég sokat utaztunk, de mindig egyénileg és ezt nem bántam meg.
Estére az idő még durvább le , de i is kijö a Norvik konfortossága, amit Jamie is megjegyze , hogy a hajó milyen
jól szigetelt és a súlya mia nyugodt mozgású.

[3]
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Neki egy nagyon szép klasszikus fa vitorlása van, hasonló méretű, mint a Norvik.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0420.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0423.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0425.jpg

2.9.25 Hajónapló, 2014.09.22, Cocos (Keeling) Islands, 184-ik nap (2014-09-23 19:16) - tothka

Még a szomba leégésem mia se tudtam jól aludni, ráadásul a szél is megmuta a, mit tud. A riasztást nem
akartam kikapcsolni, de lehet jobb le volna, bár akkor meg azért figyeltem volna jobban és többször ellenőriztem
volna a széljelzőt.

[1]
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Már nem is a saját horgonyom mia aggódom jobban, hanem kezdünk nagyon zsúfoltan lenni, bár i mindenki
gyakorlo hajó és legalább egy óceánon már átkelt.

A szomszédság is kezd érdekesen alakulni, a német és lengyel hajó közé behorgonyzo reggel egy szlovák hajó is
az ARC mezőnyből. Alakul a Visegrádi Csapat.

Az időjárás előrejelzés szerint a csütörtök, esetleg a szerda lehet az első alkalmas indulási nap, ehhez hozzáteszem
most sem lehetetlen az idő ehhez, de inkább élvezni szeretnénk az utat, mint küzdeni az elemekkel.

Viszont a komp csak csütörtökön és szombaton jár, nem sok választásunk volt, délben elindultunk a kis dingivel a
Home Islandra átlag 25 csomós szembe szélben, lesz, ami lesz alapon.

[2]
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Azért a kézi VHF rádiót magammal vi em, szerencsére nem volt rá szükség, de az utat mindke en megemlegetjük.
Nem azért, mert szörnyű volt, inkább izgalmasnak mondanám, folyamatosan mertem a vizet a dingiből és közben
Alain Bonbard történetével szórakozta am Jamiet, aki persze szintén ismerte a történetet és utána megemlíte ük
a többi nagy vitorlázó kalandjait is. Azt hiszem nem kell mondanom milyen vizesen értünk a kikötőbe, i fél óra
szárítkozás után indultunk befizetni az újabb horgonyzási díjat és a szuper marketba, az élelem utánpótlás mia .
A horgonyzási díj egy költség, ami mögö több szolgáltatás is van, de hogy a marketban most csak a drágább tojás
volt, aminek darabja közel egy dollár, ez már mindke őnknek a vicc kategória volt. Kétszer te ük be a kosárba,
végül o hagytuk. Szerencsére a Norvik még most is elég jó tartalékokkal rendelkezik, ezt Jamie is kérdezte és
megnyugtató volt számára, mikor a raktárkészletet bemuta am, különben ez nekem is egy biztonságot ad, ha
valami nem várt dolog történne, pl. megromlik a friss kaja.

Amit még nem említe em, a West Islandról rendeltünk sört és whiskyt, amit a komp hozo át a Home Islandra,
ezt sikerült szintén elérnünk. Miután mindent bepakoltunk a dingibe (a szuper marketból egy quad + pótkocsival
mindent kiszállíto ak velünk együ ), nem sok szabad hely maradt. Visszafelé azért kellemesebb volt hátszélben
menni, de pár fröccsöt azért i is bekaptunk.
Mindent sikerült épségben bepakolnunk, később többen érdeklődtek az utunkról. Az biztos, amit már régen el-
döntö em a következő fejlesztés a Novikon egy komolyabb dingi lesz.

A napi kalandunk után este kimentünk bbc-ni a partra, érdekes, hogy többen voltak kint, de csak mi sütö ünk. Azt
hiszem, ez az ARC mezőny jobban igényli a szerveze programokat, mint az egyénileg vitorlázók, akik ezt megsz-
ervezik maguknak.

A Norvikra visszatérve a sokat dicsért laptopom képernyője meghalt, így az es netezés elmaradt.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0435.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0427.jpg
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2.9.26 Hajónapló, 2014.09.23, Cocos (Keeling) Islands, 185-ik nap (2014-09-23 19:22) - tothka

Ka holnap megy a kórházba a remélem utolsó műtétjére a bokatörése mia . Ez a dolog azért a gondolataim-
ban napok óta felülírja az egyebeket, persze tudjuk ez egy ru n beavatkozás, de azért kicsit mindig fohászkodunk
nehogy valami nem várt probléma legyen.

Nálunk a helyzet változatlan, a szél bolondul fúj, egyre több hajó érkezik és délben a Stefani egyedüliként elindult.
A két horgonnyal elég sokat bajlódtak, mire sikerült felszedniük, szerintem az időjárás előrejelzés nem indokolta
a második horgonyt, bár ők elég ru nos hajósnak látszo ak, de az se mindegy milyen a horgonyod. Nekem meg-
nyugtató, hogy egyrészt a Rocna valóban jól teljesít, másrészt sok cruiser hajón látom ugyanezt a pust.

Az utazási előkészülethez ma megsütö em a csirke combokat, ebédre hozzá hagymás tört burgonyát, a
legénységnél nagy sikere volt.

Miután a laptop képernyője meghalt, a kábeldzsungelből kibányásztam a fedélzet számítógép monitorának a csa-
takozóját és így sikerült újra nethez jutnom.

[1]

Szegény Ka t nem sokkal hat után hívtam az örömteli hírrel és mivel most elég sok byte-om van, jó órát skype-
oltunk.

Régen égtem le ilyen csúnyán, így azt is mondhatom délután nyaloga am a sebeimet, de az igazság inkább a lus-
taság, jólese egy kis délutáni szundi. A hajón nagyon más az életritmus, pl. szinte minden éjszaka még horgonyon
is legalább háromszor felkelek, ami o hon elképzelhetetlen, menetben meg legalább óránként. Ez valószínűleg
nem jó, de azt hiszem a többi vitorlázó is hasonló ritmusban él.
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Jamie kiment a parta bbc-ni, én a naplóírást pótoltam, remélem sikerül még elküldenem az utolsó fotókat. Pár
napig a napló szünetel, amíg Ka a kórházban lesz. Terveink szerint csütörtök reggel indulunk Mauri usra, Elő e
Rodrigezen megállunk, ha az idő kedvező. Ez számításaim szerint 16-18 napos út lesz, készülünk a "big fish" meg-
fogására.

[2]

A horgonyzóhely kezd túlcsordulni, de lekopogom, mindenki nagyon körültekintően horgonyoz, betartva a bizton-
sági távot, senki nem kockáztat. Persze i mindenki tudja, i nincs szerviz, mindent magadnak kell megoldanod.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0445.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0446.jpg

2.9.27 Hajónapló, 2014.09.24, Cocos (Keeling) Islands, 186-ik nap (2014-09-28 12:25) - tothka

Ma egész nap az útra készítem a starter kajákat. Ez nagyon jól bevált, általában több, mint egy hétre megvan
az alapmenü, csak ki kell egészíteni, de ha rossz idő van, még ez sem szükséges, csak kisebb a menüsor. Most
külön készíte em birka és marhapörköltet, mindke ő finom le , igaz nagyon szép volt az alapanyag is. A birkahús
kockázva volt, de a marha egészben, így erről levágtam két szép szelet húst és bepácolva elte em a hűtőbe, pár
nap múlva frissen kisütjük. Készíte em még egy nagy adag francia salátát, ehhez még tegnap csináltam joghurtot,
majonézt i is kaptunk, a régi beszerzésem most fogyo el.
Mindent kiporcióztam műanyag tároló edényekbe és most a hűtőben pihennek. Elő e még újból rendbete em a
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hűtőt, most ragyog és jó szagú.
Míg én a kajával foglalkoztam, Jamie a szokásos útvonalon, - dingivel a Home Island-re, onnan komppal a West
Island-re - utolsó beszerző túrára indult.

[1]

[2]
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A szél még mindig erős, kicsit aggódtam emia , de délutánra szerencsésen megérkeze .
Este a parton szüli napi buli volt, a Voyager kapitányának az édesapja hetven éves, de sokat letagadhatna, úgy
látszik a tengeri vitorlázás fiatalít.
Ka val még skype-on tudtam beszélni, de a netem nagyon gyenge. A horgonyzóhelyen már közel harmincan
vagyunk, gondolom a Wifi is egyre terheltebb.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0334.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0321.jpg

2.9.28 Hajónapló, 2014.09.25, Cocos (Keeling) Islands, 187-ik nap (2014-09-29 17:02) - tothka

A netem teljesen lehalt, így a terveze letöltéseket se tudtam megcsinálni és jó pár levél is megválaszolatlan
maradt, azt hiszem S. Zoli barátom szüli napi köszöntése se ment el és Leventé-éknek se tudtam gratulálni az
újszülö höz, elnézést, de i ilyen az informa kai há ér. Ráadásul a laptopom se tudom kivinni a kabinból, mert
rövid a monitor kábel, de nem akarok mindent kibelezni indulás elő . Így Ka val a sat telefonon tudtam beszélni,
műtéten szerencsésen túl van, de mivel nem volt altató orvos, csak helyi érzéstelenítést kapo , emia elég fájdal-
mas volt az operáció. Sajnos ez a magyar egészségügy.
Még reggel elindult egy angol hajó, de mi már csak holnapra tervezzük az indulást. Ekkor többen is indulunk az
ismert vitorlásokkal, az Anniara svéd Bavaria, a Voyager német acél hajó és a Miss Me, svéd kétárbocos szintén
acél hajó.

[1]
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[2]

Mindegyikőjükkel már találkoztam az előző szigetek valamelyikén, a Voyagerrel többször is. Jó érzés többesben
indulni, ad egy kis biztonságérzést. Az ARC mezőnye szombatra tervezi az indulást, akkor kiürül a horgonyzóhely,

407



talán csak a Wind Wanderer ausztrál ketch marad, ő alkatrészre vár.

Délben jelentkeztünk be a rendőrségre a 20-as csatornán, hogy szeretnénk kijelentkezni. Egy óra se telt el, az
ismerős motoros mellénk állt, csak egy vámos jö át a Norvikra és az egész procedúra nem volt több öt percnél.
Az egyetlen kérdés, hogy befize em-e a horgonyzási díjat, de a számlát se kérte el és természetesen a cél állomást
is megkérdezte a kiléptető papír kitöltésekor. Ilyen gyorsan még egy országból se léptünk ki, de nem is értem,
minek a hosszas eljárás, mikor a belépésnél már minden adatot felvesznek mindenhol.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0409.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0405.jpg

2.9.29 Hajónapló, 2014.09.26, úton Rodriguez felé, 188-ik nap (2014-09-29 17:08) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 1. nap

Az Anniara már reggel hétkor elindult, de az én legénységem még az igazak álmát alussza. Hajnalban jö meg a
búcsú partyról. Ez nagyon jól sikerülhete , mert elpusz to a az italkészlet felét, így most nem szívesen lennék a
bőrében indulás elő . Becsületére legyen mondva derekasan összeszedte magát és igyekeze segíteni, de hát az
indulás elő teendők nagy része mindig az enyém, mivel a válto crew nem ismeri a hajót.
Tíz körül elindult a Voyager és nem sokkal utána a Miss Me is. Nekünk még elég sok teendőnk volt, pl. meg
kelle keresni a parton Jamie fényképező gépét, a tartályokat csurig töltö ük esővízzel, elrámoltuk a maradék
cuccokat és mivel dél le , megebédeltünk. Ebéd után Jamie javaslatára pihentünk kicsit, tekinte el a búcsú buli
elhúzódására ezzel egyetérte em. Jamie-nek jót te a fél óra pihenés, én öt percet nyújtóztam.
Egy órakor húztuk fel a horgonyt, nagyon jól fogo a vastag korall homok rétegben. Búcsút inte em a Cocos
szigeteknek és a hajóknak.

[1]
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A terveze nél több időt töltö em i , mivel megvártam az új matrózomat, így a szóló vitorlázásnak most megint
vége. Jamie egy vidám művész ember, zenész és szobrász, remélem az út során is jól kijövünk egymással, a bemu-
tatkozás kedvező volt.
Másfél óra motorozással juto unk ki a lagunából, ekkor 12-14 csomós szélben húztunk vitorlát, valóban ideális
indulási idő volt.

[2]
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Kijelöltem a ro át, a következő Waypoint 1978 tmf.-re van. Nekem az első nap kicsit mindig nehéz, Jamie is eléggé
elfáradt, így a megbeszélt őrségbeosztás se jö össze. Éjfélkor elküldtem Jamiet aludni, nekem első éjszaka még
talán sosem sikerült aludnom. Viszont végig kellemes idő volt, sajnos a szél egyre csökkent, reggelre le is állt, de
ez már a holnapi krónika.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0402.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0400.jpg

2.9.30 Hajónapló, 2014.09.27, úton Rodriguez felé, 189-ik nap (2014-09-30 13:57) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 2. nap

Reggel meguntam a vitorlacsa ogást és beszedtük a nagy vásznat, csak a Yankee maradt fenn. Hát nem szágul-
do unk, de szerencsére a szél kezdte összeszedni magát és két óra múlva visszahúztuk a grószt. Rekordot nem
döntö ünk, de a napi teljesítmény sikerült száz mérföld fölé tornázni. Most minden nap UTC:08:00-kor jelölöm
a pozíciónkat, mert tegnap ebben az időpontban kezdtünk el vitorlázni. Ez hajóidő szerint most du. fél három az
ausztrál fél órás zónaidő mia .
A VHF-en hallo uk az elő ünk indulók rádiózását, a Voyager mindenkit nyugtato , rövidesen megjön a szél.
Délutánra meg is jö , kicsivel több, is mint kívánatos, 25 csomó, ehhez még hozzájö , hogy elég squall-es is volt
az időjárás. Először kihasználtuk az erős szelet egy kis száguldozásra, javítandó az átlagot, de sötétedés elő
győzö a józan ész és a grószba beleraktuk az első reffet. Ez bölcs döntés volt, mert éjjel egymást kerge ék
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a squall-ek a szokásos szélerősödésükkel. Meglehetősen fáradtak vagyunk, de elindultunk, jól haladunk és a
hangulat is vidám.
Pozíciónk: UTC:08:00. Lat.: 12°39,495’S. Lon.: 095°09,07’E. Napi megte út:106 tmf, elő e 9 tmf motorozás az
atollból.
—–
TT

2.9.31 Hajónapló, 2014.09.28, úton Rodriguez felé, 190-ik nap (2014-09-30 14:01) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 3. nap

Délben utolértük az Anniarát. Először az AIS-on nem jelent meg a neve, így azt hi ük az egyik ARC hajó, de mikor
a teljes adatsor lejö , meglepődve lá am, hogy ez a svéd Bavaria. Próbáltuk rádión hívni, de nem válaszolt, csak
a Voyager, hogy valószínű, hogy az Anniarát látjuk, mert annak sokkal elő ünk kell lennie. Végül 100 %-osan meg-
győződtem, hogy ez az Anniara, amiből az a megnyugtató következtetés, hogy nem rossz a teljesítményünk, végül
is 48 óra ala értük be és pont hat órával indultunk később.
A szél jó erős, ami nekünk kedvez, 18-25 csomó közö , viszont emia a hullámok egyre nőnek és sajnos az Indiai-
óceánra jellemzően délről jönnek. A mi irányunk jellemzően 250°, ez együ nem a legkellemesebb párosítás, a
hajó jó nagy pofonokat kap balról, mi meg kapaszkodunk, amibe tudunk.
A szél iránya továbbra is váltakozik dél-kelet és kelet közö , így a Yankee, hol a bal spiboomon van, hol a jobb
oldalon. A délelő takváltásnál az alsó szem patentseklije kinyílt, azonnal előre rohantam, már amennyire i
lehet rohanni és egy kis küzdelem után sikerült a seklit visszacsuknom. Mondanom se kell, hogy ezekben a hul-
lámokban a fejem búbjáig megmártóztam közben többször. Ez jó előedzés volt, mert napközben még négyszer
teríte be a víz, de már a kokpitban. Nagyok a hullámok és oldalról nekicsapódva a Norviknak sok fröccsöt kapunk
és iszonyatos dübörgéssel mennek el a hajó ala .
Viszont a szokásos kezde tengeri betegségem elmúlt, így semmi nem gátolt meg abban, hogy egy kiadós ebédet
készítsek, persze az előre főzö pörkölt felhasználásával. Azért az uborka saláta készítést majdnem feladtam, mi-
után minden röpködö a konyhában, de végül csak a levet kelle újra csinálnom, mert két részletben kiborult,
hiába minden elővigyázatosságom.
Este nem lá uk az Anniarát, de éreztük, hogy valami finomat főztek ők is, mert a szélfelőli oldalon vannak mögöt-
tünk. A tengeren nagyon messziről megérezni az illatokat, illetve a cargó hajók kevésbé élvezetes pakura szagát, A
legtöbbször még bőven a horizont ala van a hajó vagy sziget, ha szél ala van sok mérföldről eljönnek az illatok.
Este a hátsó kabinban próbáltam aludni, de ez csak részletekben sikerült.
Pozíciónk: UTC:08:00.Lat.: 13°23,47’S Lon.: 092°46,27’E. Megte táv.: 146,6tmf.
—–

TT

2.9.32 Hajónapló, 2014.09.29, úton Rodriguez felé, 191-ik nap (2014-09-30 14:02) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 4. nap

Hajnaltól csökkent a szél 16-18 csomóra, csak a hullámok nem akarnak kisebbedni, bár elviselhetőek, most is csak
az irányukkal van a baj. A yankeet többször kellet váltanom, de ez nagyon egyszerű a spiboom, illetve a lee oldal
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közö . Reggel rádióztunk a Voyagerrel, igencsak meglepődtek, hogy húsz tmf-re vagyunk csak mögö ük.
A gribet most minden nap le tudom tölteni, ha nem is gyorsan, de megbízhatóan működik a Pactor modem. Így
az előrejelzés alapján is számíto am a csendesebb időre és a déli menü birkagulyás le , nagyon, nagyon finomra
sikerült, igaz az alapanyag is első osztályú volt.
Délben Ka val hosszasabban beszéltem telefonon a műtétje részleteiről és a további teendőkről. Mindke en
nagyon örülünk, hogy remélhetőleg túl van ezen a szerencsétlen eseményen és a továbbiakban már csak a gyógy-
torna van hátra a teljes felépüléshez.
Az időjárásra ma nem lehet panaszunk, gyakran előbukkan a nap is, az aksik 100 %-on vannak délutánra, igaz ez
elsősorban a szélgenerátornak köszönhető, amely húsz csomó fele szélben komolyan teljesít.
Este visszaállíto am fél órával a hajóidőt, mert egyrészt már ebben az időzónában vagyunk, másrészt ez a fél órás
ausztrál időzóna csak zavart okoz. Így most az o honi időtől már csak négy órával vagyunk előrébb és ennek
megfelelően az éjszakai őrséget is fél órával később kezdjük. A biztonság kedvéért először húztam fel a vekkert az
egy órás váltásomhoz.
Pozíciónk: UTC:08:00. Lat.: 14°06,73’S. Lon.: 090°17,27’E.Megte táv.: 150,8tmf.
—–

TT

2.10 October

2.10.1 Hajónapló, 2014.09.30, úton Rodriguez felé, 192-ik nap (2014-10-01 16:12) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 5. nap

Jól te em, hogy felhúztam a vekkert, mert nagyon mélyen aludtam, a csörgésre azt sem tudtam hol vagyok. Nálam
mélyebb álomban csak az őrségben levő matrózomat találtam, de ő állítólag csak öt perce aludt. Fáradt lehete ,
mert a váltás után röviddel már újabb mély álomban volt.
Én e ől a kis sztoritól nagyon felébredtem, így fél háromkor már a horizont ala fényből észreve em egy
halászhajót, ami okozo egy kis izgalmat a későbbiekben. AIS-e nem volt és a radaron is csak kb. öt mérföldről
lehete felfedezni, de a munkalámpái még az eget is megvilágíto ák egy nagyobb darabon. Amennyire ki lehete
következtetni, halászo , de egyre közelebb a Norvikhoz. A távcsővel nem tudtam megállapítani mikor fejezte be
a műveletet, de a radaron sztán látszo , hogy a köztünk levő távolság egyre csökken. Mikor fél mérföldre volt
próbáltam rádión hívni, de nem válaszolt, ekkor kelte em fel Jamiet, hátha ő több sikerrel tudja őket szóra illetve
válaszra bírni. Ekkor már látszo , hogy elő ünk akarnak elmenni, de a köztünk levő távolság igencsak kicsi volt
és bár én voltam az útjogos, szél felé (balra) kitértem. Jamie e ől kicsit aggódo , nehogy hálóba akadjunk, de
más választásunk nem igen volt, ráadásul a hosszú kilnek köszönhetően, ha nem forog a csiga, van esélyünk az
ilyen balesetet megúsznunk. Közben az egész művelet ala folyamatosan villogta am a reflektorral a vitorlákra,
ami mint a reggeli rádiózásból kiderült, még a Voyageren is látszo . Erre mégse kaptunk reflektoros nyugtát, de
addigra már elhaladtak elő ünk. A történethez tartozik, hogy tök sötét éjszaka volt, csak a hajó fények látszo ak,
a szokásos húsz csomós szél és az ehhez tartozó hullámok.
A kis intermezzó után Jamie visszatért pihenni én reggelig igen éber őrséget tarto am.
Hajóidő szerint reggel nyolckor (UTC02:00) az SSB rádión le tudtuk kérdezni a szomszéd hajók koordinátáit és a
mienket is leadtuk. A négyes csoport egyenlőre, igen közel halad egymáshoz, remélhetőleg az egész úton tartani
tudjuk egymással a kapcsolatot.
A mai szakács Jamie volt, a maradék bbc kolbász, ízletes salátával a lapos kenyérbe csomagolva volt a menü, nagyon
jól sikerült.
A szél ma időnként csökkent, de mindig 15 csomó fele maradt, így a mai teljesítményükkel is elégede ek lehetünk.
Estére viszont megint erőre kapo , ráadásul nagyon pöffös le , szinte percenként változo 15 és 25 csomó közö ,
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ez se nekünk, se a pilotnak nem nagyon tetsze , végül a yankee erőteljes reffelése segíte a dolgon, de ez már
este zenegykor történt, így a mai alvásom is többszakaszosra sikerült.
Pozíciónk: UTC:08:00. Lat.:14°50,7’S. Lon.:087°58,4’E. Megte táv.:141,6 tmf.
—–

TT

2.10.2 Hajónapló, 2014.10.01, úton Rodriguez felé, 193-ik nap (2014-10-02 16:06) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 6. nap

Jó érzés azt mondani, hogy a jövő hónapban o hon leszek, ha a Jóisten is úgy akarja.
Az éjszaka a bolondul váltakozó széllel és az én őrségem ala a szinte végig szitáló esővel telt. Egyszer át is kelle
öltöznöm, mert a ruhám teljesen átázo , na, nem a nagy eső, hanem a ruha minősége mia . Reggelre viszont
mérséklődö annyira a szél, hogy a Yankeet kijjebb ereszte em, így továbbra is hat csomó fele haladunk. A
reggeli rádiózás nehezen jö össze, de végül sikerült a csapat koordinátáit levennünk és a mienkét is leadni. Meg-
tudtuk a Wind Wanderer holnap tud elindulni és ezzel kiürül a Direc on Island horgonyzóhely, hacsak új hajók
nem érkeznek.
Aztán történt egy kis baleset, az első fürdő waste tartály túltelt, de szerencsére nem vészes a helyzet, a fürdőre
amúgy is ráfért egy takarítás. Ez Jamie feladata volt, én a konyhát és a szalont hoztam kicsit rendbe. A művelethez
kapóra jö , hogy a szél az előrejelzéseknek megfelelően 15 csomó körülire csökkent, így a takarítás után az
ebédfőzés is nyugodtabb körülmények közö zajlo . A mai ebédet közösen készíte ük, én az előre bepácolt
marhaszeleteket sütö em ki, Jamie köretnek spenótos reszelt répás omle et készíte .

[1]
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Mondhatom, első osztályú le és nem is volt sok munka.

[2]

Ebéd után még bevállaltam a konyha rendberakását, nekem ez nagyon gyorsan megy, nagy ru nom van benne.
Pár szót az időjárásról. Délelő kisütö a nap, ragyogó kék ég és szikrázó fények, de délutánra sajnos megint szitál
az eső és őszies idő van. Mintha nem is a trópusokon lennénk. A tenger 22°C-os, ami kellemes átlag hőmérsékletet
biztosít, 20-27° közö . Ezzel nincs is baj, csak kicsit szárazabb lenne az idő, végül is ez a száraz évszak.

[3]
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A Pactor, lekopogom egyre jobban működik, mármint a forgalmazás, most egy indiai adó a favorit. A grib file-
ok szerint egy szélcsatornában megyünk, utánunk 24 órával szinte teljes szélcsend. Ebben a hullámzásban nem
szeretnék o lenni.

[4]
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A naplót mindig kora este küldöm, közben töltöm a gribet. A legújabb előrejelzés szerint a következő három nap-
ban folyamatosan kicsivel több, mint átlag húsz csomós dél-kele szelünk lesz, inkább délies. ez azt jelen , hogy
folyamatosan félszélben fogunk menni.
Az előrejelzést igazolandó, a szél folyamatosan erősödik és ma sem úsztam meg, hogy éjfél elő kicsivel ne kelljen
kimennem reffelni a yankeet. A grósz folyamatosan első reffen van.
Pozíciónk: UTC:08:00. Lat.:15°28,7’S. Lon.:085°27,4’E. megte táv.:150,5tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0459.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0456.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0467.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0463.jpg

2.10.3 Hajónapló, 2014.10.02, úton Rodriguez felé, 194-ik nap (2014-10-03 17:28) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 7. nap

Elfelejte em felhúzni a vekkert és negyed órával elaludtam a váltást, de fél ke őkor már beöltözve a kokpitban
ellenőriztem a műszereinket. Így legalább még egy órát tudtam aludni, ami azért rám fért.
A szél kicsit csendesede , így kicsit több vásznat engedtem, de a pilot lekezelte a hullámokat és a szélváltozásokat
is. Ami a mai éjszakán stabil dolog, azaz eső, gyakorla lag folyamatosan esik.
A reggel hozo egy kis szünetet az esőben, de olyan csúnya felhők voltak körben, hogy hagytam Jamiet aludni én
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úgyse mentem volna be. Jó volt a megérzésem, mert a szél 20 csomóról 30 csomóra z másodperc ala erősödö ,
amit a pilot sem tudo kezelni, de gyorsan korrigáltam kézzel és innen megint az autopilot dolgozo . Félve merem
leírni, de ez az új pilot amióta beszereltük, hibátlanul dolgozik, de az igazsághoz tartozik, hogy nagyon kímélő
üzemmódban használom, ami egy versenyen lehet, kevés lenne, de a mi követelményeinknek szinte 100 %-osan
megfelel.
Szerencsére a squall nem tarto sokáig, de utána is erős maradt a szél 25 csomó körül, így a yankeet egész kic-
sire reffeltem. Reggeli jó hír, hogy a hullámok alakja megváltozo , már nem azok a hegyes cápauszony formájú
rövid hullámok a jellemzőek, hanem a csendes-óceánihoz hasonlatos sokkal hosszabb hullámok. Ez érezhető volt,
mert sokkal kevesebb vizet kapunk a kokpitba, de azért a Norvik elejénél porzik a víz továbbra is és az előfedélzet
folyamatosan vizet kap, így ha előre kell mennem mindig számítok egy zuhanyozásra.
A reggeli rádiózásnál mind a három másik hajó pozícióját megkaptuk és a mienket is le tudtuk adni. A sorrend
változatlan, az Anniara kicsit lassabb, mint a három acélhajó, de ez természetes, mert kisebb és azt hiszem ebben
az időjárásban már óvatosabban szabad terhelni.
Reggelire, ham and eggs-et szervíroztam, az ebéd a változatosság kedvéért birkapörkölt hagymás tört burgonyá-
val.
Minden nap valamit megjavítok, de a folyamatos elég forszírozo menet is ad feladatot. Azzal, hogy most nem
hátszéllel megyünk, a sebesség is nagyobbnak tűnik és a hajó is jobban van terhelve, több odafigyelést követel.
Az új grib szerint ráadásul szombatról vasárnapra még erősebb szél várható, de addig ez még változhat, igaz akár
a rosszabb irányba is.
Érdemes volt panaszkodnom az alvás mia , mert ma fordult elő először, hogy nem kelle egyszer sem felkelnem a
pihenő időmben, csak a vekker csörgésére ébredtem. Külön kis fejezetet megérne, hogy a nagyon más környezet
és sok szabadidő, mennyi régi emléket hoz a felszínre és ez az álmokban is megjelenik, sokkal plasz kusabbak. A
mai egyik epizód a töki csárda és a nyári borsóaratás volt, gondolom annak kapcsán, hogy Maci barátom remélem
a Norvikra is gondol két sör közö . A többi álmot még elemzem.
Visszatérve a valóságba, ilyen szép éjszakai menetünk régen volt, a szél egyenletes 16-20 csomó közö , nincs eső
és a növekvő hold az éjszaka első felében csillogo a hullámok tetején. Ilyen körülmények közö ve em át az
őrséget egy kávé után éjjel egykor.
Pozíciónk: UTC:08:88. Lat.:16°02’S. Lon.:082°59,5’E. Megte táv.:146,5tmf.

TT

2.10.4 Hajónapló, 2014.10.03, úton Rodriguez felé, 195-ik nap (2014-10-04 16:08) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 8. nap

Az éjszakai őrségem egyetlen pici eseménye, hogy hat órakor eleredt egy kis zápor, de nem tarto öt percig se. Ad-
dig gyorsan bemenekültem a szalonba, magammal vi em az ülőpárnáimat is, így semmi nem le vizes. A ragyogó
idő délelő is folytatódo , változékony napsütés, 06-20 csomós szél, ennél szebbet nem lehet rendelni.
Virradatkor kite em a horgot, hátha találok egy kíváncsi halat, de egyenlőre ezek vagy nem kíváncsiak, vagy ninc-
senek is.
Reggelire Jamie megismételte a spenótos omle et, finom könnyű étel, ez még nekem is lecsúszik reggel, aki gy-
erekkora óta nem igen reggelizik. Miután halat nem fogtunk, ebédre birka gulyást készíte em, az o honi ropogós
fehér kenyeret pedig hozzá képzeltem.
Déltől a szél kezd beerősödni, délután már időnként 25 csomó fele van. Tegnap kicsit kapkodva néztem az előre-
jelzést, mert holnap már reggelre várható az erősebb szél, lehet ez már ennek az előhírnöke. Remélem, éjszaka
még mehetünk az első reffen, de majd meglátjuk, este letöltöm az újabb előrejelzést.
A csapat nagyjából az előző felállásban halad, de a Miss Me hajszállal beelőzte a Voyagert, de ez lehet, csak az
adatokból látszik így. Most még az Atair is bejelentkeze , ő már nagyon közel van Rodriguezhez, több mint egy
hé el indult elő ünk.
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Délben egy korty itallal megünnepeltük, hogy túl vagyunk a szakasz felén, szándékosan írom így, mert még nem
vagyok az Indiai óceán közepén.
Este épp, hogy sikerült letöltenem a gribet, elfogyo az időlimitem. Minden nap kapok rádió amatőr kéréseket,
de ez most majdnem megtömte a levelesládámat, végül azért lejö a friss előrejelzés. Az erősödést még korábbra
teszi, éjjel ke ő körül. Hát az idő most is elég cudar kezd lenni, nehéz ésszerűen döntenem, mivel a túl kevés
vitorla se jó, mert lemaradunk a kedvező szélről. Jamie érthető okokból aggódik,ő még erős szélben nem volt, így
különösen nehéz volt kimondanom, nem reffelünk tovább, marad a grószban az egyes reff, de a yankee helye
a gibet (belső orr vitorla) te em ki, ami nem is volt olyan egyszerű, mert a so ja keresztben volt és a jobb oldali
spiboomon is át kelle fűzni a köteleket, de sötétedés elő végeztünk és a Norviknak tetsze az új vitorla beállítás.
A yankeere ráfér egy kis pihenés, mert a hátsó saroknál az erősítés varratai kezdenek felbomlani, Rodrigezen meg
kell varrnunk.
Így indultunk az éjszakának, kicsit később kezdve az őrséget, de holnap amúgy is hajó idő állítást terveztem.
Pozíciónk: UTC:08:§§.Lat.:16°46,46’S. Lon.:080°27,55’E. Megte táv.:152,5tmf.
—–

TT

2.10.5 Hajónapló, 2014.10.04, úton Rodriguez felé, 196-ik nap (2014-10-05 15:44) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 9. nap

Biztos vagyok benne, hogy olvasóim többségének nyugodtabb éjszakája volt, mint nekünk. Szerencsére tudtam
aludni, fél ke őkor a vekker könyörtelen csörgésére ébredtem. A szél 22-27 csomó közö , az eső esik, a hullámok
egyre nőnek. Jamie örült, hogy bemehet. Hál isten a Norvikkal minden rendben, bár időnként jó nagy pofonokat
kap és egyre vizesebb a menet. Az eső jól is jön, mert lemossa rólam a sós vizet. Technikai alsó öltözetre a 14 éves
balatoni vitorlás ruhám ve em fel, igaz ez nem lélegző, de legalább nem ázik át, egész jól működik. Ma ve em fel
először csizmát is, ami nagyon jó döntés volt.
Kicsit beljebb ve em az orr vitorlát, nem is annyira a méret mia , hanem, hogy körbevegye a forstagot. Mire
befészkelődtem magam a kormányos ülésre, a szél igencsak 30 csomó körül járt, bíztam benne, nem hosszú ideig.
Szinte teljesen délről fújt, ezért hagytam a hajót kicsit leesni, így kisebb volt a terhelése, én is kevesebb vizet
kaptam. Öt körül elállt az eső, ami nem volt jó, mert mostantól nem mosta le rólam a sót.
Így jö el a hajnal és hozo egy kis csendesedést, de még most is gyakoriak a 30 csomó fele befújások.

[1]
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A reggeli rádiózást is egy órával későbbre te ük, ahogy haladunk nyugatnak. Mindenki pozícióját megkaptuk, jól
halad a csapat, ami nem csoda ilyen szélben.
A szél az előrejelzésnek megfelelően fordul keletnek, ami nekünk kedvezőbb menetet biztosít, de a következő közel
két napban erős marad és sajnos nagyon pöffös, így nehéz kezelni, időnként 17-18 csomóra esik, hogy egy perc
múlva már újra 25 csomóval fújjon.

[2]
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Általában borús az idő, de a szélgenerátornak (Liza) köszönhetően van elég áramunk, most 100 %-on vagyunk. Sz-
erencsés kombináció volt ez a napelem, szélgenerátor párosítás és az arányok is jók. Az összes napelem kapacitás
650W, a szélgenerátor 400W, ezek névleges teljesítmények.
Délre az átlag hullám magasság öt méterre nő , nem szeretnék akkora pofonokat kapni, amit szegény Norvik kap.
Viszont biztonságos érzés, ahogy belezuhanunk egy hullámvölgybe, a hajó egy csa anáson kívül semmilyen hangot
nem ad, nem recseg, nem rezeg, mint már nem egy hajóban éreztem hasonló viszonyok közö . Nem véletlen a
cruiser hajók közö a fémhajók magas aránya.
O hon ma családi ünnep van, Nórika születésnapja, remélem telefonon sikerül meggratulálnom. Ilyenkor
elképzelem, ahogy a család együ van és ez jó érzéssel tölt el.
A hajóidőt reggel egy órával visszább állíto am a hosszúsági fokunknak megfelelően, így most már az o honihoz
képest csak három óra az eltérés.
Pozíciónk:UTC.:08:00. Lat.:17’ 20,3’S. Lon.:77°48,0’E. Megte táv.:156,5tmf.
—–
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_04741.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0479.jpg

2.10.6 Hajónapló, 2014.10.05, úton Rodriguez felé, 197-ik nap (2014-10-06 13:38) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 10. nap

Este a gribet nem sikerült letöltenem és Norikát se tudtam telefonon meggratulálni, mert a sat is nyamvadtul
működö . Jamie sem volt jó passzban, kicsit besokallt a hullámzástól, főleg a big sisterektől, amik bizony felborítják
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az embert, ha nem kapaszkodik. Én nyugodt vagyok, mert a hajó alapvetően rendben van és eddig az időjárásra
se lehet különösebb panasz, persze ez rela v, Jamie először volt 30 csomó fele szélben, amit a legtöbb ember
először viharként él át, amiről szó sincs. Az bosszanto , hogy a gribet nem tudtam letölteni, még este próbálkoz-
tam egy órát, de utána szigorúan alvás, mert mindjárt i a váltás ideje.
Jól tudtam aludni, megint az óracsörgésre ébredtem, egy kávé után gyorsan összeszedtem magam. Ilyenkor éj-
jel egy óra van. A szél csendesede , de addig nem akartam a vitorlákhoz nyúlni, amíg nincs friss előrejelzésem.
Végül Ka t kelle felhívnom o honi idő szerint éjfélkor, hogy törölje ki a felesleges üzeneteket, mert nem tudom
az aktuálisat letölteni. Az eddig jól működő indiai adóm se működö , viszont a perth-i állomással először tudtam
kapcsolatot létesíteni és két óra kínlódás árán letölteni az aktuális gribet. Ez most a valóságosnál erősebb szelet
jósolt, így kicsit vártam még a vitorla cserével, majd öt órakor beszedtem a gibet és a spiboomra kite em a yan-
keet. Mindjárt gyorsabbak le ünk vagy másfél csomóval, de elő e sajnos elveszte ünk jó z mérföldet a napi
teljesítményből. Remélem nem fog hiányozni a megérkezéskor.
Szép napkelténk volt és Jamie is jobb kedvel ébredt, bár a nagy hullámokra most is haragszik. A nyolc órás
rádiózáskor megkaptuk a többi hajó pozícióját, mindenki kicsit lassult, mi hat-hét mérfölddel többet.
Megint átnéztem a szél előrejelzést és a reff kiengedése melle döntö em a nagyvitorlából. Kilenc óra múlt, 16-17
csomós szél, 3-4 méteres hullámok, minden a terv szerint haladt, de a szél ala oldalon a lazy leszakadt a boomról.
Az alátétek bújtak át a csavarfejeken, amit a másik oldalon már javíto am. Szerencsére az első két csavar tarto ,
így a vászon nem röpködö a levegőben, ideiglenesen gyorsan a boomhoz kötö em. Teli takkal mindjárt gyorsab-
bak le ünk, remélem a lazyt is össze tudom annyira rakni, hogy reffelésnél használható legyen. Első nekifutásra
egy csavart sikerült kivennem, a többi beletört a boomba, ami nem csoda, hisz négy év ala a korrózió megte e
a magáét. Remélhetőleg holnapra a hullámzás tovább csökken és akkor próbálkozom a további reparálással.
Délig még tudtam kicsit aludni, majd nekifogtam az ebédfőzésnek. Az utolsó adag pörkölt le volna a menü, azért
csak le volna, mert gyanúsnak találtam és inkább kidobtam, mint hogy bevállaljak egy csúnya gyomorrontást.
Viszont a köret kész volt, így a stratégiai tartalékból egy turista vagdalt konzervet szeleteltem fel és sütö em ki
olajban. Egész tűrhető le .
Jamie próbálkozik a horgásza al, de egyenlőre nem sok sikerrel, pedig most már jól jönne a konyhára egy friss hal.
Délben még egy cargo hajóval is találkoztunk, a ro ánkon jö szembe, de mi most délebbre vagyunk. Nem is
tudom hány napja nem lá unk hajót, mindenesetre komolyan kell venni az őrszolgálatot.
Bár az alaphullámzás észrevehetően csökkent a délről jövő peródikusan ismétlődő swellek elég idegesítőek, bár én
már megszoktam együ élni velük, Jamienek még nehezebben megy. Ezekben a hullámokban az a kellemetlen,
hogy nem csak nagyon megdön k a hajót, amit először azt gondoljuk ki tudunk korrigálni egy nagy haránt ter-
pesszel, hanem elég jelentős gyorsulással arrébb is pakolják a hajót, aminek a kivédéséhez már tapadó korongokat
kellene növeszteni, jobb híján kapaszkodni kell. Már jegyzem a noteszembe, hová fogok kiegészítő kapaszkodókat
szerelni. Ezzel párhuzamosan még meglehetősen sok különböző tárolót, főleg a konyhába, és gondolkozom egy
a tűzhelyhez hasonló kis billegő tároló kialakításán is, főleg mióta a rögzíte tálból kétszer folyt ki a saláta lé a
mosogatóba. Én a teli kávés illetve a teás csészém eddig is a tűzhely tetején tarto am, ez az egyetlen hely, ahol
nem ömlik ki.
Sajnos, mint várható volt a napi teljesítményünk csökkent, de még van esélyünk a péntek es megérkezésre,
de nem túl sok, mivel a következő szakaszban elvileg gyengébb szelek várhatóak, bár ha egyenletesen fújnak,
előveszem a genakkert, azt hiszem idén még nem is használtam.
A sat telefon ma se működik valami fényesen, viszont a perth-i adó villámgyors, a szélelőrejelzésben nincs változás,
nyugodt éjszakára számítok.
Pozíciónk:UTC:08:00.Lat.:17°54,5’S. Lon.:75°31,2’E. Megte táv.:134tmf.
—–
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2.10.7 Hajónapló, 2014.10.06, úton Rodriguez felé, 198-ik nap (2014-10-08 06:45) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 11. nap

Éjszaka a szél még a jelze nél is kisebb le , ami a alvásunknak segíte , de a teljesítményünknek nem. Szikrázó
hízó holdnál ve em át az őrséget egy órakor, a hullámok kisebbek, a levegő 22°c-os, gyönyörű idő van. A széllel
van csak egy kis baj, egyre csökken, reggel időnként z csomó alá. Az összes teljesítményünk még mindig elfogad-
ható a tegnap délutáni szélnek köszönhetően.
A csendes időben Jamie is jól aludt, neki jobban szüksége van erre. A reggeli rádiózásból kiderült, a többiek is
hasonló teljesítmény produkáltak, most a Norvik visszanyerte a tegnapi veszteséget.
Hajnalban és kilenc körül is volt egy kis szitáló eső, a hőmérséklet ugyan kellemes, de magas a páratartalom és
lassan mindenünk nedves, nehéz bármit megszárítani. Az eddigi utamon ez a legnedvesebb szakasz, bár még nem
kellemetlen, csak figyelni kell és kihasználni a rövid napsütéses periódusokat.
Reggelire sonkás omle et készíte em, közben kitakaríto am a hűtőt, amire nagyon ráfért a dolog, mert a konden-
zvíz összekeverede az olajpáccal, amit még a Cocos Islanden készíte em az útra, de a rázkódást nem tolerálta a
tál. Reggeli után rendbete em a konyhát, a tűzhellyel együ , most minden ragyog.
Az előrejelzés alapján a mai az egyetlen nap, amikor különösebb mutatványok nélkül lehet tevékenykedni a kony-
hában, így ha már megígértem, ma palacsintát sütö em ebédre.

[1]

Ez most nem csak jó le , de szép is.

[2]
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Kiegészítésként leves a Maggitól, kellemes ebéd volt.

[3]

423



A mai haladásunkról a példabeszéd jut eszembe a szőlő munkásokról. Van, aki könnyen boldogul, más verejtékezve
se tud előrébb haladni. Ez a mai teljesítményünkben a könnyebbik oldalon van, szinte semmit nem foglalkoztunk
a vitorlázással és a teljesítményünk hasonló a küzdelmes napokéhoz. Persze ezt most úgy könyveljük el, mint ju-
talmat az eddigi munkánkért.
Az este hasonló idilli körülmények közö indult, mindenkinek juto még három palacsinta. Nekem elég volt, tár-
sam még rápótolt kicsit.
—–
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2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0492.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0491.jpg

2.10.8 Hajónapló, 2014.10.07, úton Rodriguez felé, 199-ik nap (2014-10-08 16:47) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 12. nap

Éjfélig tudtam aludni, utána csak forgolódtam a helyemen. Egykor ve em át az őrséget, Jamienek nemigen akaró-
zo bemenni, élvezte a majdnem teliholdat és a kellemes vitorlázást, főleg, hogy mostantól nálam a labda. Tegnap
óta az alba is elkezde csúnya ka ogó hangokat adni, talán ez is volt a maradás oka. A boomfék száraz időben
olyan hangokat ad, mint a középkori kínzókamrák csigasorai. Ezek a hangok nem jelentkeznének olyan karaktere-
sen, ha rosszabb lenne a hajó szigetelése. Minden esetre, mikor Jamie elszánta magát az alvásra, én megoldást
kerestem a hangok megszüntetésére. A boomfék egyszerű dolog volt, kilazíto am a csigasort, igaz így nem volt
fék, de csendes idő van és a preventer továbbra is a boomon van. A merev albánál a boom emelge e az árbocnál
levő csapot, ez adta a csúnya hangokat. Ide kerestem egy vékony kötelet és a keskeny résbe belekötö em, ezzel
megszűnt a csapon a hézag és a hang is. Apró egyszerű dolgok ezek, de a végére járni nem mindig egyszerű.
Miután elcsendesede a Norvik, a vitorlák adtak kis munkát. A szél egyre inkább déliesedik, így a spi boomról a
yankeet á e em a jobb oldalra és mostantól fél szélben irányra tudtunk hajózni, mivel az előző fél napban igenc-
sak északra sodródtunk. Ezzel a hátszeles időszaknak egy időre megint vége.
A reggel sqallokat hozo , így kisebb nagyobb megszakításokkal a kormánynál maradtam, mert a szél gyakran sza-
ladt 30 csomó fölé. A yankeet kicsire reffeltem, de a grószt nem akarom reffelni, mert egyrészt a sqallok rövidek
és utána húsz csomós a szél, másrészt nem vagyok benne biztos, hogy az eléggé megtépázo lazy kibírna egy ref-
fet és onnantól kötözhetem a vitorlát. A mai napra húsz csomós alapszél várható és most már egyre nagyobb az
esélye, hogy pénteken Rodrigezre érünk a Voyager és a Miss Me után. A napi teljesítményeink szinte mérföldre
azonosak, ha velük együ indultunk volna, teljesen zárt konvojban tudnánk haladni.
—–
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At 2014.10.07. 6:03 (utc) our posi on was 18°24.43’S 070°52.65’E Boastspeed: 6.2 Course: 252T Twd: 302T Tws:
2.4

2.10.9 Hajónapló, 2014.10.08, úton Rodriguez felé, 200-ik nap (2014-10-09 17:23) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 13. nap
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Nagyon mélyen aludtam azt a pár órámat, amit nekem lehet, de utána egy roppant kellemes éjszakai vitorlázásban
volt részem. A Norvik fürdö a teliholdas Indiai-óceánban, a gondolataim szabadon csapongtak, ritka kellemes
utunk volt. A reggeli rádiózás után viszont megjö ek a sqallok, így a délelő alvásnak megint lő ek. A napi tel-
jesítményünk ma nekünk volt a legjobb, a Norvik tényleg jó formában van.
Két hajó találkozónk is volt ma, a másodikhoz kelle asszisztálnom, kicsit délre tértünk. Jamienek még kell a
további gyakorlat, hogy ő is megvalósíthassa a földkerülő álmát. Közben a yankeet á e em a jobb oldalra, így
már nem hátszelezünk, ez nagyobb mozgásteret ad, legalábbis így gondoltam ekkor.
Miután alvásról szó sem lehete , nekilá am egy magyaros ebédfőzésnek, paprikás krumpli a menü. Első osztá-
lyúra sikerült. Nagyon vidám volt a hangulat, én a konyhát rendeztem, Jamie a kormánynál, mikor meghalzoltunk.
Ez ma már másodszor történt, bár én mindenkinek nagyon alaposan elmagyarázom ezt nem szabad engedni. Ez
a második hals viszont elég kellemetlen következményekkel járt, a boommal párhuzamosan elszakadt a grósz. Az
első gondolataim nem publikusak, az utána következő párbeszéd sem, az utána következő gondolataim az íróasztal
fiókban.
A lényeg, első reffre vissza tudtam húzni a grószt, később még csinosítom. Az eset komikuma, hogy Jamie reggel
kérdezte, szakíto am-e már el vitorlát, őszinte válaszom, nem. Ő elég nagy érzelemkitöréssel kezelte a dolgot, én
már edze ebb vagyok, szerintem kezelhető a dolog viszonylag kis költséggel, de ebben a crew-ra is számítok. Van
egy dosszié a fejemben, amit akkor nyitok ki, ha sikerül szerencsésen hazaérnem. Tanulságos lesz a hasonló utat
bejáróknak, bár nagyon jól tudom, nincs két egyforma út.
—–
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At 2014.10.08. 11:39 (utc) our posi on was 18°57.36’S 067°42.36’E Boastspeed: 5.8 Course: 248T Twd: 302T
Tws: 2.4

2.10.10 Hajónapló, 2014.10.09, úton Rodriguez felé, 201-ik nap (2014-10-11 12:20) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 14. nap

Elég jól kialudtam magam, de a vekkert elfelejte em felhúzni, így Jamie ébreszte kicsivel egy után. A tegnapi-
hoz hasonló kellemes éjszakai menet volt, de ismét találkoztunk hajóval, azt gondolom a singapuri hajózó úton
haladunk, naponta több hajóval is találkozunk.
A grósz első reffen jól teljesít, a szakadt részt kicsit átkötö em, ne lobogjon. Sajnos a vitorla szakadás a lazy jack
fordító csigáját is eltörte a szálingon, így még egy árbocmászásom is lesz Rodrigezen.
A friss gribet nem sikerült letöltenem, de a hátra levő úton várhatóan kellemes 15 csomó körüli szél lesz. A Voyager
és a Miss My már egész közel van hozzánk, a reggeli rádiózáskor már csak 12 tmf volt a távolság köztünk. Ha nem
lassítanak, lehet várniuk kell a hajnali érkezéskor a napkeltére. Már a VHF-en is tudunk velük rádiózni, azt hiszem,
mindenkiben van egy kis érkezési izgalom már, hisz nem kis utat te ünk meg, ez a szakasz közel olyan hosszú,
mint pl. a Zöldfoki szigetektől a Kis An llákig az Atlan átkelés. Nekem ez a harmadik leghosszabb nyílt vízi utam,
holnap megcsinálom a sta sz kát, de az már most valószínűsíthető, mindegyik út gyorsabb volt az előzőnél.
Reggelire elpusz to uk az utolsó három tojást, ebédre a lapos kegyérből Jamie pizza szósszal kicsit erős kaját
készíte , jó lesz már egy kis főzeléket ennem.
Délutánra a szél 12 csomó körülire csökkent és teljesen befordult keletnek, ezért fél percenként nagyon billeg a
hajó, mint egy kelj fel Jancsi. Sajnos a szél nemcsak irányában, de erősségében is folyamatosan változo , így az
éjszakánk nem indult valami kellemesen. Azt hiszem Jamienek is sok volt a fűszeres kaja, nem részletezem, az
utolsó éjszaka a Cocos Islandról nekem nem sok alvást biztosíto . Reggelre szerencsére Jamie is jobban le , ad-
digra én túl voltam két tak váltáson, ami egy cruiser hajón nem öt perc. A sokat felte kérdés, mi ebben a jó,
mármint a tengeri vitorlázásban, a szokásos válaszom, a Megérkezés. Erről majd holnap.
—–
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TT
At 2014.10.09. 11:29 (utc) our posi on was 19°30.80’S 065°14.09’E Boastspeed: 5.9 Course: 263T Twd: 302T
Tws: 2.4

2.10.11 Hajónapló, 2014.10.10, Rodriguez, 202-ik nap (2014-10-12 06:45) - tothka

Indiai Óceánon való átkelés, 15. nap

Az édes megérkezés, még egy utolsó kis küzdelmes szakasz után jö el. Hajnalban nagyon beerősödö a szél, és
az előző vitorlaszakadásunk után nem mertem megkockáztatni egyedül a 25 csomós szélben a halsolást. Mivel
a szél sokszor inkább északiasra fordult, mi nagyon lecsúsztunk délre, így mire meghalsoltam, már elveszte ünk
25 mérföldet. Innentől viszont szinte nyílegyenesen tarto unk az érkezési koordinátánkra. Szerencsére reggelre
Jamie is jobban le , azt hiszem, fontos lenne neki diétázni. Az éjszakai vargabetűnk után a reggeli érkezés, délire
tolódo .

[1]

Port Mathurinban a par alhoz lehet állni, i öt-hat vitorlás fér el, de minden pénteken jön az ellátó hajó Mauri-
usról és ekkor a vitorlások az öbölben horgonyoznak. Mikor megérkeztünk, már négy hajó horgonyzo i , mind-

egyikőjük Cocos Islandról jö , jó ismerősökként üdvözöltük egymást. A horgonyunk csak az ötödik próbálkozásra
fogo megbízhatóan és bár csak egy éjszakáról van szó, szeretek nyugodtan aludni. Horgonyzás után azonnal hív-
tam Ka t a sat telefonon, jó volt hallani a hangját és beszámolni a sikeres megérkezésünkről.
A Port Controlhoz a VHF16-os csatornán még a laguna bejáratnál bejelentkeztünk, így érkezésünk után nem sokkal
meg is jelentek a hivatalnokok a Norvikon egy kis dingivel hat fiatal, jóképű fekete legény.
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[2]

A hat sztviselő mindegyik más hivatalt képviselt, egészségügy, vám, imigra on, stb. Különösen az egészségügy
volt ak v, ami nem csoda, félnek az ebolától és a növény egészségügyet is komolyan veszik, de a szűkös maradék
készleteinket csak átnézték, nem ve ek el semmit. A rengeteg papír kitöltése után hivatalosan is beléptünk az
országba, levehe ük a sárga lobogót. Ekkor már három óra elmúlt és a dingink teljesen felmondta a szolgálatot,
de jó le volna friss kajához jutni.

[3]
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Szerencsére a coast guard két részletben ment el, így a második fordulóval Jamie is ki tudo menni a partra és a
Voyager legénységével jö vissza. Olyan finom bague et hozo , amilyet még csak ritkán e em és szalámit, ami a
mi téliszalámink tesója. Ma csak reggel e ünk, így pillanatok ala elpusz to unk mindent.
Este egyikkőnket sem kellet ringatni, csendes vízen óriásit aludtunk.
Pozíciónk:Port Mathurin Lat.:19°40,83’S Lon.:63°25,222’E. Az utolsó napi megte táv 125tmf a jó irányba, ennél
sajnos sokkal többet vitorláztunk.

—
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pcsabi (2014-10-12 11:49:46)
Kedves Tamás, Kérlek a vitorla szakadásos halzolásról még írjál. Sokan félünk e ől, mégha nem is ilyen távolságokon
hajózunk. Leírásodból nem világos hogy mi volt a hiba. Csak a kormányos hibája, ami a gyakorlotlansága mia nem
feltétlenül csoda vagy van egyéb tanulság amivel el lehet kerülni ( pl. kikötni a boom-ot miért nem jö szóba ). Esetleg ez
benne van a pakliban. Lehet hogy butaságot kérdezek, de remélem van más érdeklődő amatőr is, akiben hasonló kérdések
merülnek fel. Köszönjük és jó szelet és kitartást a kalandodhoz ! Köszöne el, pcsabi
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2.10.12 Hajónapló, 2014.10.11, Rodriguez, 203-ik nap (2014-10-13 06:39) - tothka

Reggel a két angol hajó már korán felhúzta a horgonyát, mielő az ellátó hajó elindult volna. Mi csak készenlétben
álltunk, a Miss My és a Voyager stand by. Egy ilyen nagy hajó indulása mindig összete manőver, most is két tug és
a coast guard segíte e az indulást. Ahogy szabad le a par al, szép sorban beálltunk egymás után. Sok szigeten
kikötö em már, de ilyen kedves fogadtatásban nem sok helyen volt részem, mint i .

[1]

Azt hiszem már csak ezért is megérte Rodriguezen kikötni!!!!

[2]
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Kikötés után kimentünk ismerkedni a várossal, ahol ma a fő atrakció a he piac, gondolom az áru nagy részét az
ellátó hajó hozta. Viszont helyi gyümölcs, zöldség kínálat a mi Lehel piacunkéhoz hasonló, sajnos a húskínálat elég
kevés, de tudtunk venni darált disznóhúst és pár szelet marhahúst. Ez úgy volt szeletelve, mintha a hentes először
csinálta volna.
A városka nagyon jó hangulatú, mindenki nagyon kedves, a többség hindu, keveredve a kereszténységgel, mit
mondjak, ilyen békés, biztonságos érzés nem sok helyen tapasztalható.

[3]

[4]
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A piacon a bőség zavarával küzdö ünk, a végén alig bírtuk el a vásárfiát, az árak méltányosak, a választék bőséges.
Visszafelé a Norvikhoz megálltunk egy utazás szervező pultnál, gyalogos túrát szerveznek szállással. Egy francia
hölgy is része volt a csapatnak, öt hónapja él i , nagyon élvezi, megértem. Már csak ezért a pár első benyomásért
érdemes volt i kikötnünk, de tervezünk még egy kis sziget túrát.

[5]

A piac kőrútról visszatérve nekiugro am az ebédfőzésnek, krumpli főzelék, sült csirkével. Szigorúan zsűrizem
magam, de ez ötös le . Jamie jó kosztos, értékeli a finom konyhát. A késői ebéd után kis pihi, aztán az éjsza-
kai alvás, nem győzöm behozni a lemaradásom.
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2.10.13 Hajónapló, 2014.10.12, Rodriguez, 204-ik nap (2014-10-14 05:55) - tothka

A tegnapi naplóból kimaradt, hogy a mosógép tegnap nem indult el, így ma kiszereltem, ami nem kis művelet.

[1]

Az ebédfőzés kivételével ez ki is töltö e a napot, de nem volt sikerélmény, szerencsére az ebéd kárpótolt. Fasíro-
zo at készíte em borsó főzelékkel, mind elfogyo , ez jó elismerés. Míg én a mosógéppel kínlódtam, Jamie ragyo-
góra sz to a a konyhát, így külön öröm volt a főzés. Még ma is van bennünk egy kis alvás hiány, amit különböző
időpontokban próbálunk pótolni. Ez nem jó, de rövidesen újra hajózunk és a normális rendszer megint felborul.
Ma késő délután aludtunk, de most 11-kor még fent kukorékolunk. Persze ebből soha nem volt probléma, mikor
visszatértem a civil életbe.
—–

TT
At 2014.10.11. 3:30 (utc) our posi on was 19°40.73’S 063°25.16’E Boastspeed: 0.0 Course: 182T Twd: 302T Tws:
2.4
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2.10.14 Hajónapló, 2014.10.13, Rodriguez, 205-ik nap (2014-10-14 17:49) - tothka

Szerencse, hogy a dátum nem péntekre esik, bár igazából egyáltalán nem vagyok babonás és a csillagjóslásban
sem hiszek. Reggel korán ébredtünk.

[1]

Jamie a gitárját hangolja, mivel a húrokat cserélni kelle , nem bírták a sós vizet. Én még egy utolsó kísérletet
te em a mosógéppel, de nem sikerült munkára bírnom, így visszate ük a helyére, még külön atrakció a rögzítése.
A kikötőben van mosoda, így a mosógépből kive em a ruhákat, Jamie pedig elvi e mosatni. A kikötő egy zárt
terület, teljes biztonságban vagyunk, bár szerintem a szigeten mindenhol.

[2]

Nemrég még gondolkoztam, kikössek-e i , de utólag nagyon bánnám, ha kihagyom az eddigi egyik legkellemesebb
helyet. A reggel nagy nyüzsgéssel indult, a konténereket rendezték, utána kézzel rakodták ki az Indiából érkeze
rizst. Nekem kicsit furcsa a lezser átrakodás, időnként leesik egy-egy zsák, ami kiszakad, sárga zsákba töl k. Nálunk
a targoncást biztos nyakon vágnák, de i toleránsabb az elbírálás.
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[3]

Ma javítási napot terveztem, de mivel tegnap is dolgoztam, ma nem akaródzik az egész napos munka. Az időjárás
előrejelzés is a maradást igazolja, valószínű csak a hét végén indulunk tovább. A Voyagernek is kell vitorlavarró
és a Ka tól kapo két javító cég címe Mauri uson van, ezért gondolom ők is jönnek Mauri usra, bár ezt nem ter-
vezték. Minden hajón nagyon jó a hangulat, többen azt mondják ez a szakasz volt az eddigi legnehezebb. Nekem
ez nem tűnt nehéznek és a vitorlaszakadás is csak egy pillanatnyi véletlen műve volt, bárhol megtörténhete
volna eddig is. Azt gondolom, bár magamat mindig is egy amatőr vitorlázónak fogom tartani, hogy a sok zezer
mérföldes hajózás jó iskola. Divatos ma lebecsülni az eredményeket, főleg azok tollából nehéz elfogadni, akik
nem próbálták megcsinálni. Pl. egy földkerülés nemcsak a folyamatos navigációról, vagy vitorla beállításról szól,
hanem a feltételek állandó szinten tartásáról. Egy ilyen kis hajó nagyon sok mindennel fel van szerelve, ezek élet-
ben tartása nem kis feladat. Nem a fizikum számít, hanem a lelki felkészültség. Ha valaki lélekben nem elég erős,
ne induljon útnak. Nekem nagyon jó edzőtábor volt Észak-Afrika, ahol harminc évvel ezelő több évet dolgoztam
nem a legjobb körülmények közö . I kipróbálha am magam, milyen a hosszú távollét és a sivatag ingerszegény
környezete. Nekem ez akkor sem okozo gondot, ahogy a mostani hosszabb távok sem. Teljesen ki tudom kapc-
solni a gondolataimból, milyen messze van a part, csak a napi teljesítményre koncentrálok.
Jamie reggel szerencsét próbált a könyvtárnál az interne el, de nem sok sikerrel járt, viszont hozo friss baguet-
tet. Reggeli után először a kikötő díjat mentünk el kifizetni, a bejelentkezés i összesen 30 dollár, de hétvégén
hivatalosan felárat számolnak, de azt hiszem az Anniaranak nem kellet fizetni, ők vasárnap reggel érkeztek.

[4]
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[5]

A hivatali ügyintézés után vásároltam egy mobil internetet, két óra ala ak válják, remélem működni is fog.
I folyamatosan azt érzem, örülnek, hogy ide látoga unk és nem, hogy kifosztani nem akarnak, de büszkék a
szíves vendéglátásra. A hivatali ügyintézés közben kicsit eltévedtünk az aprócska városban, így Jamie javaslatára
ebédeltünk egy kis vendéglőben, utána megrendeltük a motort a holnapi kiránduláshoz, majd gyógyszertár,
Ausztráliában is csak egy havi gyógyszert lehet kiváltani, de gondolom o is indoklással többet, csak Jamie ezt
nem tudta.

[6]
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[7]

Kerestünk még sika ragasztót, az egyik üzletből az alkalmazo at elküldték velünk, hogy megmutassa a másik boltot,
ahol kaphatunk, de sajnos o sem volt. Végül a supermarketben bevásároltunk, kellet sz tószereket is vennem,
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mert a készletek lefogytak, szerencsére i már ugyanazok a márkák vannak, mint o hon, így könnyen eligazodtam.

[8]

Jamie nagyon szere a babot és bár az idő eléggé elszaladt ötkor nekilá am a palóc bab főzelék főzésének, hozzá
kreol kolbászt sütö em. Mondhatom csillagos ötös le , remélem ezt még O o barátom édesanyja is igazolná,
akitől a recept van.
Este még próbálkoztam az interne el, de azt hiszem, össze kell raknom a laptopot, mert pl. a skype egész más
menüvel megy a telefonon, mint a laptopon és az a gyanúm a telefonnál valami nem működik rendesen, remélem
meg lehet javítani.
—–
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2.10.15 Hajónapló, 2014.10.14, Rodriguez, 206-ik nap (2014-10-17 16:36) - tothka

Kicsit szégyellem magam, mert szokásosan, ahogy szárazföldet érünk, elmaradok a naplóval. Most próbálom pó-
tolni.

A mai napra kirándulást terveztünk a sziget másik oldalán levő teknőstelepre, ami természetvédelmi terület, van
i egy cseppkőbarlang és madárházban gyümölcsevő denevérek, amilyennel Balin készült fotó rólam.

[1]
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A kirándulás egy kis izgalommal kezdődö , mert nem tudtam Jamie milyen motort bérelt és én motorosnak gyako-
rlo abb vagyok, mint utasnak, mert bár egyikben sincs nagy gyakorlatom, azért Balin motoroztam egy hetet.

[2]
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Nos, a motor egy 125 cm3 -es kis Honda öt sebességgel és meglehetősen szerény teljesítménnyel. Jamie kb. 120
kg, én 82, plusz a há zsák, mondhatom határon volt a járgány.

[3]

A lényeg szerencsésen eljuto unk a Natura parkhoz, bár az út elég szerpen nes, ennél kanyargósabb csak hazafelé
volt.

[4]
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Ez egy szépen felépíte komplex park, é eremmel kis ajándék bol al és a fő atrakció az óriás teknősök. Csak
túravezetővel látogatható, mi az egy órás túrára tudtunk bejelentkezni, volt időnk megebédelni és ve ünk pár
ajándéktárgyat.

[5]
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[6]

Nagyon kedves túravezetőnk minden kis apróságot megmutato , az i lakók joggal büszkék a szigetükre, az első
mondat: no stressz.
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[7]

[8]
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A kiránduláshoz mindenki kapo védősisakot, ezen először mosolyogtam, de a cseppkőbarlangi szakaszon bizony
hasznos volt.

[9]

Ezután találkoztunk az óriás teknősökkel, nagyon ügyesen van szervezve az út, mindig többet és nagyobbakat
lá unk, a végén a 200 kg fölö legidősebbeket. Ezek a teknősök kizárólag növényevők és állítólag 200 évig élnek.

[10]
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[11]

[12]
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Még el szere ünk volna menni egy szép strandra, de elszaladt az idő, így visszaindultunk életem egyik igen izgalmas
útjára. Nem vagyok különösebben ijedős, de megfogadtam, ha épségben visszaérünk, egy ideig utasként biztos
nem ülök motorra.

[13]
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[14]

[15]
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[16]

Szerencsésen megérkeztünk, este vendégeskedtünk a Sewenth Haeven angol hajón egy nagyon kedves angol háza-
spár meghívására.
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Vacsora a Norvikon, ahol először csak előételnek szántuk, de végül csak ezt e ük, wahu hal nyersen szója szósszal
és wasabival.
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2.10.16 Hajónapló, 2014.10.15, Rodriguez, 207-ik nap (2014-10-18 17:04) - tothka

Jamie is örült a döntésemnek, hogy a további motorozást kihagyom, a Miss My gyerekeit motorozta a a par al
melle betonon.

[1]
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[2]

A nap viszont nem végződö szerencsésen, mert estére volt egy kisebb esés és bár komolyabb sérülés nem történt,
a kuplung kar eltört és egy kis festék is lejö a motorról.

Jó, hogy van tel. előfizetésem, így a motor bérletet is meg lehete hosszabbítani és több dolgot telefonon megren-
delni, pl. langusztát. Ez azért csak későbbi több próbálkozásra jö össze, sajnos elmúlt a telihold.

Ma kaptunk egy nagyon precíz értesítést aláírva, lebélyegezve, hogy holnap kora reggel el kell hagynunk a par alat,
mert jön az ellátó hajó és nemcsak a horgonyzó helyre kell kiállni, hanem a második reefig kell kimenni, hogy a
hajó fordulására legyen terület.

[3]
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Holnap megint horgonyon leszünk, ennek nagy előnye, hogy nincs szúnyog.
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2.10.17 Hajónapló, 2014.10.16, Rodriguez, 208-ik nap (2014-10-18 17:07) - tothka

Korai volt az ébresztő, az egyik tug (rendező hajó) fél hatkor tudtára adta mindenkinek, készüljünk az indulásra.

[1]
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Hatkor már az összes vitorlás menetkész és egymás után kimotoroztunk a kikötőbe vezető bejáraton. A horizonton
már lá uk az ismerős ellátó hajót, a két tug várta a reef bejáratánál.

[2]

Mikor a kikötői manővernek vége le , mi egymás nyomában indultunk a horgonyzó helyre. Ez nem jó szituáció,
mert hirtelen nagy lesz a zsúfoltság, nehéz megítélni a többi hajó szándékát.

Én a holnapi parthoz állási rallyra gondolva közelebb mentem a parthoz, mint kelle volna, így talajt értünk, de min-
den gond nélkül le tudtam tolatni. Ezután óvatosabban választo am horgonyzó helyet és most első próbálkozásra
sikerült stabil helyet találnunk.
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A dingink sajnos életképtelen, így Jamie a Voyager segítségével ment ki a partra, én egész nap a Norvikon marad-
tam.

[3]

[4]

I mindig van mit csinálni, ma megint nagytakaríto am. Jamie lobszter felderítő túrán volt, de nem sok sikerrel,
viszont megint sikerült wahu halat vennie, ami az eddigi legfinomabb hal, amit e em.

Este gitárest volt nálunk, a Voyagerről Tara átjö és együ gitároztak Jamievel.
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2.10.18 Hajónapló, 2014.10.17, Rodriguez, 209-ik nap (2014-10-18 17:11) - tothka

A reggel az esély latolgatással kezdődö , mivel a teherhajó távozása után nem mindenkinek jut hely a par alon.

[1]

Nekem azért volt fontos a par al mellé állnom, hogy a dingit ki tudjam tenni a további ragasztáshoz. Tegnap Ola ól
(Miss My) kaptam egy kevésbé öreg Sikát, mint az enyém, ezzel egy foltot fel is raktam, de még van mit javítani a
csónakon, hogy használható legyen.

Először az Anniara ve e fel a horgonyt, ők a legkisebbek és talán ezért a legak vabbak. Rájuk is szólt a kikötő
mester, hagyják szabadon a hajózó csatornát.

Miután szabad le a par al, megindult a rally, ami egy barátságos rivalizálás volt, köze sincs a balatoni anyázáshoz,
bár remélem már i is kulturáltabb a helyzet. Régebben engem nagyon taszíto a pi kis dolgokban is vérre menő
versengés.

[2]
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Első az Anniara le , én elegánsan előre engedtem a Seventh Haevent, így harmadik befutóként értünk partot.

[3]

Az i eni vendégszeretetre jellemző, hogy mikor kiraktuk a dingit a partra, felajánlo ák javíthatom az egyik csarnok-
ban. A szigetről tényleg csak szuperla vuszokban lehet írni, jó lenne a mi génkészletünkben is hasonló nyugodtság.

Délelő javítga unk kicsit a Norvikon, Jamie yankeet a varrta, én a lazy jack jobb oldalát te em rendbe.

Estére bbc partyt szerveztünk, ill. én Jamiere bíztam ezt. Sok minden összejö ehhez, pl. a hűtőben egy elég
termetes fél tonhal, este még két szép languszta is a hűtőbe került, csak éppen grillsütő nem volt.

[4]

454



Az i lévő hajósok mögö már jó néhány mérföld van, így feltaláltuk magunkat és kikötő melle parkban talál-
tunk egy nyilvános grillsütőt, amit a nem éppen alacsony kerítésen á e ünk és innentől már csak némi fára volt
szükségünk a sütéshez.

[5]
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Többen hoztak a hajójukon elkészíte kaját, nekem a Miss My által prezentált a mi rako krumplinkhoz hasonló
ízle a legjobban, ennek a receptjét is elkértem.

[6]
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Az est nagyon jól sikerült, kicsit búcsú hangulata is volt, mivel a holnap a két svéd és a német hajó tovább megy,
mi csak vasárnap.

[7]
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2.10.19 Hajónapló, 2014.10.18, Rodriguez, 210-ik nap (2014-10-20 07:36) - tothka

Délelő kis meglepetés ért, Tara a Voyager crew-ja megkérdezte, velünk tarthat-e a következő szakaszon. Gondo-
lom ebben nagyrész belejátszik, hogy Jamie tanítja gitározni. Ö Új- Zéland óta volt crew a Voyageren, azt gondolom
ez a távolság jó iskola, biztos segítségünkre lesz, különben is nagyon szimpa kus lány, a kedvemre való német ala-
possággal. Így aztán a délelő eltelt az átjelentkezéssel, közben megtudtam, ha holnap indulok, plusz 100 dollárt
kell fizetnem, így gyors döntés volt, csak hé ő délelő indulunk, ez ingyenes.

[1]
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Délután gyereknap volt a Miss My három aranyos csemetéjének. Az Anniara egy óra után, a Voyager és a Miss My
négykor indult Mauri usra. Öt nap múlva találkozunk.

[2]

Tara beköltözö a Norvikra, míg én a naplót írom ő a konyhával ismerkedik. A hűtő annyira meg van tömve, hogy
alig hűt, remélem semmi nem romlik meg.

A déli piac látogatáson Jamieknek nem sok mindent sikerült venniük, húst egyáltalán nem, talán holnap a super
marketben fagyaszto at.

[3]
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2.10.20 Hajónapló, 2014.10.19, Rodriguez, 211-ik nap (2014-10-22 20:51) - tothka

Lendületesen kezdtünk reggel az ú készülődéshez, de a bőséges reggeli kicsit lecsökkente e a sebességet. Nekem
ma a fő feladatom a tegnap délután megvásárolt fagyaszto marha ehető formába öntése. Hát ez egy nálam is
öregebb darab volt, mert jó három órát főztem belőle a pörköltet, így végül egész jól sikerült. Tara és Jamie a hajót
takaríto ák, a víztartályokat töltö ék raktározták a kajákat. Én nekiugro am az első fürdő sziva yú javításának is,
de ezt rövid idő után feladtam, mert mindenki útban volt a szereléshez és a maradék fénykép letöltése és elküldése
is még hátra volt. I a net jól működik, csak a laptopom képernyő hibája okoz kellemetlenséget. Jamie a mise
időpontját rosszul tudta, így csak az üres templomot lehete meglátogatni, valószínű prak kus megfontolásból a
mise i hétkor kezdődik.

[1]
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Estére azt gondoltuk minden előkészületet megte ünk az induláshoz és csak pár apróságot kell reggel intéznünk,
de ez nagy tévedésnek bizonyult.
—–
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2.10.21 Hajónapló, 2014.10.20, Rodriguez, 212-ik nap (2014-10-22 20:57) - tothka

Gyors reggeli után Tarát húztam fel az árbocra a lazy Jack csiga szereléshez és a kötelek ellenőrzéséhez.

[1]
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Nagyon ügyesen megcsinált mindent, mondhatom profi módon. Ezután a nagyvitorlát kötö ük le minden szemnél
az első reffre, ezzel a szakadt rész is tehermentesíte ük.
Kilencre voltunk hivatalosak a kikötő irodába a kijelentkezést intézni, de ez kissé elhúzódo , így visszamentünk a
hajóra, míg megjön a hivatalnok.

[2]
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Mikor minden formaságon túl voltunk, még kimentünk egy utolsó vásárlásra, ezzel el is telt a délelő .

[3]
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Jamie elment a dingiért a csarnokba, ahol ragaszto am, helyi segítséggel meghozta, csak fel kelle akasztanunk a
darura. Sajnos a ragasztás elvált, remélem, valahogy összetákolom a Dél - Afrikáig hátra levő szakaszra.

[4]

Három után le ünk készen, eléggé fáradtan. Jamie ajánlo a, maradjunk éjszakára, de az egyik kicsit fontoskodó
hajós állítólag beszélt a kikötő mesterrel, hogy ez nem lehetséges kijelentkezés után, így motort indíto am és
délután négykor elindultunk Port Louisba.

[5]
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Gyenge szeles szakaszra számítunk, az óceán is csendes, persze ezt óceáni szinten értem, kb. két méteres swellek
azért most is vannak. Hatkor bonto unk vitorlát, yankee spi boomon és a grósz első reffen a szakadás mia
pillangózva 10-12 csomós szélben.
Volt még térerő, így Ka val is tudtam beszélni telefonon, utána megcsináltam a ro át és letöltö em a gribet.
Az éjszakai őrség beosztás: Tara kezd este nyolctól éjfélig, utána Jamie éjféltől háromig (örült a kedvezménynek),
végül én háromtól reggelig. Az első őrségnél kicsit kellet segítenem Tarának a kormánynál, de utána minden simán
ment.
Nekem az első éjszakai alvás szokásosan rosszul sikerült, de erre szinte már számítok is.
—–
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2.10.22 Hajónapló, 2014.10.21, Úton Mauri us felé, 213-ik nap (2014-10-28 06:37) - tothka

Reggelre a szél 10 csomó alá csökkent, majd jö egy kis erősödés, de a genakkert előkészíte ük. Délután egy
órakor te ük ki a jobb oldali spibumot a genakkerrel és leszedtük a groszt. Ekkor a szél már csak 5-7 csomó közö
fújt, mi négy csomóval ballagtunk. Ha nem lesz erősödés, akkor csütörtök es g nem érünk Port Louisba és még
egy éjszakát vízen leszünk. Remélem, elő e túl leszünk az északi rész szigetein, i erős ár-apály áramlatok és törő
hullámzás keserí a hajósokat.

[1]
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[2]

[3]
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A genakker felhúzása után az előre elkészíte pörköltből gulyáslevest főztem, Tara vegetáriánus, de a zöldséges
részét megkóstolta és ízle neki is.

Délután tudtam kicsit aludni, ami jót te , mert az előző éjszakai alvásom szokásosan rövidre sikerült.

Az éjszaka eseménytelenül telt, lassan haladunk a gyenge szélben a yankee és genakker pillangóval..

Pozíciónk: UTC:14:00..Lat.:19° 57,7’S. Lon.:061°37,6’E.Megte táv.:102,5tmf.
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2.10.23 Hajónapló, 2014.10.22, Úton Mauri us felé, 214-ik nap (2014-10-28 06:40) - tothka

A hajnal hozo egy kis izgalmat, több squell is kerülge e a Norvikot. Szerencse, hogy jól kipihentem magam, és
én vagyok őrségben, így az események alakulását soron tudom követni. Régen használtam a könnyű szeles vi-
torlát, de tudom hátszélben húsz csomóig terhelhető, de nem kísértem az ördögöt, eldöntö em 16-18 csomó
közö leveszem. 15,5 csomós szélnél ébreszte em Jamiet, legyen készenlétben. Közben a nap is feljö , nekem
egy élvezetes hátszelezésben volt részem, gyönyörű szivárvány kapu ala , kár hogy hátulról ezt nem tudtam
lefényképezni.

Hétkor a squellek felszívódtak, Tara rádiózo a Voyagerrel, ők már Mauri uson vannak, hasznos infókat kaptunk
tőlük.
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Jamie készíte e a reggelit, ham and eggs, utána gyümölcstál Tarával közösen.

Délelő nagyon jót aludtam, végre ledolgoztam a hiányt, Jamie gitárleckét ad Tarának, nap hét ágra süt, +30 Amper
megy az aksikba, rájuk fér.

[1]

Délután motort kelle indítanunk, mert a gyenge szélben teljesen délre csúsztunk, leszedtük a vitorlákat és
megyünk vissza északnak. Megnéztem a másik alterna vát is, hogy délről menjünk Port Louisba, de ez 40 mér-
földdel hosszabb és lehet éles szelünk.

A motorozást most nem nagyon bánom, mert az aksik eléggé hervadtak, bár ez nálam azt jelen , még nincsenek
12 V ala .

A pozíció jelentés elmarad, mert "sikerült" kitörülnünk a helyzetpontokat.
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2.10.24 Hajónapló, 2014.10.23, Mauri us, 215-ik nap (2014-10-28 06:43) - tothka

Tizenöt óra motorozás után végre megjö a szél. Sajnos már biztos, hogy sötétben érünk a szorosba, de ez nekem
már inkább kihívás, mint probléma.

A takváltással az utolsó pillana g vártam, így bal csapáson tudtunk menni Port Louisig, igaz elő e pár száz méterrel
kerültük a Fekete Szabó sziklát.
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A bejelentkezésünk okozo némi vitát a csapatban, Tara igazi német lány, eléggé zokon ve e, hogy az operator
számon kérte, miért nem jelentkeztünk be 24 órával az érkezés elő . Hát nem tudtuk ezt a szabályt, de nem is le
ebből probléma.

Az tény, hogy éjjel nem mehe ünk be a kikötőbe, így éjjel egykor horgonyt dobtunk, én háromig neteztem, jó volt
megint megérkezni.

Az északi oldalon való átkelésünk azért nagyon izgalmas volt, a csapat nagyon figyelt, remélem sokat tanultak, én
nagyon élveztem, a Norvikkal nagyon jóban vagyok.

TT

2.10.25 Hajónapló, 2014.10.24, Mauri us, 216-ik nap (2014-10-28 06:46) - tothka

Azt hiszem teljesen találó a kifejezés, hogy reggel hétkor hulla fáradtan keltem. Kilencre szedtük össze magunkat
a behajózáshoz a kikötőbe.

[1]

A vámmóló egy é erem elő van, a korláthoz kell kötni a hajót, nincs bika.

[2]
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Nekem először nem ese le a tantusz, így mentünk két-három kört, aztán hozzá kötö ünk a korláthoz.

[3]
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A bejelentkezés nem kis procedúra, kb. 30 oldalt kellet kitölteni, szerencsére néhányat csak aláírni. Mindenki segít,
de a saját papírjaikban is bizonytalanok, ami tény bevallo am a szigony puskát, ezt le kelle adnom.

Közben Jamie megéheze rendelt ebédet az é eremben, mi Tarával kötö ünk át a Caudan marinába, ahol már
sok segítséget kaptunk a kikötéshez, de a kikötői manővert Cris na (Miss My) is megdicsérte.

[4]

Megérkeztünk Afrika egyik leggazdagabb és legvendégszeretőbb országába, kár hogy rövidesen jön a ciklon szezon
és nekünk tovább kell hajóznunk.

[5]
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Csörgő Judit (2014-10-28 11:37:11)
2014. 10. 25. Port Louis kikötő délután. Olyan jó volt látni egy magyar hajót! Jó utat Dél-Afrika felé! Többször jártam o
mostanában :) Üdv Judit

2.10.26 Hajónapló, 2014.10.25, Mauri us, 217-ik nap (2014-10-28 19:57) - tothka

Jó lenne hasonló marina árakat találni Európában, mint i . A belvárosban vagyunk egy első osztályú szálloda
bejáratánál és naponta fizetünk 350 rupiát, ami alig több, mint 2500 Ft és ebben benne van az áramcsatlakozás, a
vízhasználat, szemétlerakás, mosdó, WC és a biztonsági szolgálat.

Az első napunk a hajó takarításával telt, délutánra minden ragyogo .

Este a marina épület teraszán volt hajós találkozó és közös vacsora, mindenki hozo valami finomságot. Persze
nem csoda, hogy ilyen dús programok mia a hajónapló késik.

[1]
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[2]

Vasárnapra bebiztosíto am magam, hogy ne unatkozzam, 17 embert hívtam magyaros vacsorára, így velünk
együ húszan leszünk.
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2.10.27 Hajónapló, 2014.10.26, Mauri us, 218-ik nap (2014-10-29 06:02) - tothka

Délelő még a helyi super marketben vásároltunk néhány dolgot a vacsorához, de egy órakor nekilá am a főzés-
nek.

Természetesen gulyás leves és palacsinta a menü.

[1]

[2]
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[3]

[4]
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[5]

[6]
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Ennyi emberre egyszerre még soha nem főztem, de minden elfogyo és azt hiszem nem vallo am szégyent egyik
fogással sem.
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2.10.28 Hajónapló, 2014.10.27, Mauri us, 219-ik nap (2014-10-29 06:05) - tothka

A vitorlavarró fél zenegyre ígérte, hogy jön, ezért mi reggeli után azonnal nekifogtunk a grósz kiszedésének. Ez
nem kis munka, Románia óta még nem szedtem ki, de hárman bő másfél óra ala végeztünk.

A vitorlavarró vállalkozó egy fiatal francia srác, a Voyagernek már ado javításra ajánlatot, azt gondolom, korrekt
árat kapok én is. Kicsit kése , de még este megküldte az ajánlatot a teljes javításra, ami nem csak a szakadás,
hanem a többi elhasználódás javítása is. Nekem a net nagyon gyengén működö , de Ka val tudtam beszélni, így
ő nyugtázta az ajánlat elfogadását. Kb. 250 EU- nak megfelelő összeg lesz, ha a minőség is megfelelő, akkor ez egy
kedvező ár összehasonlítva az előző javításokkal, pl. Panamában csak egy vitorla szemet te ek a genakkerbe 160
$-ért és a szemet én adtam.

A következő két napra kirándulást tervezünk, Jamie intézte a bérautókat, a Miss My, a Voyager és mi megyünk
három kocsival.
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Estére a netem és az egész számítógép rendszerem meghalt, Emil a Miss My család 13 éves gyereke oldo a meg
a problémákat.

[1]

A kis srác egy az egyben olyan virtuóz a számítástechnikában, mint az én Norbert fiam volt ennyi idős korában.
Tudomásul kell venni az új generáció sok mindent lesöpör az előző értékrendből.

Mire le netem, már igen csak későre járt, de erőt ve em magamon és elkezdtem pótolni a naplót.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0561.jpg

2.11 November

2.11.1 Hajónapló, 2014.10.28, Mauri us, 220-ik nap (2014-11-07 18:21) - tothka

Rasid a mindent megoldó taxis segítségével a három hajó legénysége ( Miss My, Voyager, Norvik) együ bérelt
kocsit, amiket reggel át is vehe ünk a marina parkolójában. A mai kirándulás első állomása Pamplemouses-ban a
cukor múzeum meglátogatása.

[1]
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[2]

[3]
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Ez főleg a Miss My gyerekeknek volt hasznos iskolai szemléltető tananyag. A múzeum kertjében piknikeztünk, a
program kicsit elkényelmesede , az idő szaladt és a délutáni tengerpar fürdésre kevés idő juto .

[4]
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[5]

[6]
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Grand Baibe látoga unk ebbe a tündéri kis falucskába, igazi gyöngyszem az öböl és környéke.

Sok hajós heteket tölt i el.

[7]

[8]
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Hazafelé, kihasználva a kocsi adta lehetőségeket egy super marketben elkezdtünk bevásárolni a következő sza-
kaszra. A Miss My két fiú gyermeke is velünk jö vissza így a vásárlás után a kis Mazda igencsak szűknek bizonyult.

[9]
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Késő este le , mire ágyba kerültünk és terv szerint holnap fél kilenckor indulunk a sziget másik oldalára túrázni.
—–
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2.11.2 Hajónapló, 2014.10.29, Mauri us, 221-ik nap (2014-11-08 18:36) - tothka

A többi hajó legénysége is fáradt lehete , mert jó órás késéssel tudtunk elindulni a mai kirándulásra.

[1]

Elsőként a Black River Georges Na onal Parkban túráztunk egy könnyű terepen húsz km-t.

[2]
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[3]

Jamie ezt kihagyta, helye e a parkolóban gitározo . A túra után mi még kis kitérővel megnéztük az Alexander
Vízesést, utána a déli parton autóztunk Tamarinig.
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[4]

[5]
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[6]

A Casela Nature Park vad ormai egy életre az emlékezetemben maradnak.

[7]
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[8]

[9]
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[10]

Többször eszembe jut egy történet egy ismerősöm utazásáról. akik egy luxus szállodában nyaraltak i és az egy
hét ala ki se mentek a szállóból, kihagyva ezzel a csodálatos természe ado ságokkal, rendkívül vendégszerető
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emberekkel és kellemes klímával megáldo sziget megismerését. Nem véletlenül hívják Mauri ust az "Istenek
Szigetének".

[11]

Este prózai program, újabb bevásárlás következe és már fél zre járt, mikor Jamie a második kör diesel besz-
erzésre indult a benzinkúthoz, mert sajnos i nincs lehetőség a hajót kútról tankolni. Éjfél után kerültem ágyba.
—–
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2.11.3 Hajónapló, 2014.10.30, Mauri us, 222-ik nap (2014-11-08 18:38) - tothka

Az előző két nap dús programja után ma pihenőnapot tartunk. Reggel Asid jö a kocsi kulcsért, utána a vitorlavarró
hozta meg a kijavíto nagyvitorlát.
Délben Jamie-vel elmentünk ebédelni egy közeli é erembe. Én ntahalat rendeltem, nagyon finom volt de
kolosszális adag. Ilyen sokat régen e em egy szuszra, de nagyon jólese . Délután elkezdtem összekészíteni az
olajcseréhez a dolgokat, felleltároztam a készletet, mindenből van bőven. Motorolaj 32 l, olajszűrő öt db, váltó
szűrő szintén öt, különböző üzemanyag szűrőkből is elég hazáig a készlet.
Ma korán lefeküdtünk, mert holnapra sok munkát szeretnénk elvégezni.
—–

TT

2.11.4 Hajónapló, 2014.10.31, Mauri us, 223-ik nap (2014-11-08 18:41) - tothka

Reggel Jamie-vel egyből a nagyvitorla felszerelésével kezdtünk. Ez eltarto vagy három órát, mert közben többször
feltámadt a szél és a latni berakásokat fel kelle függeszteni. Tara a kimoso kárpitokat húzta fel, sajnos kiderült
egy elvesze , mert az utólagos szárításkor nem le ek lecsipeszelve és valószínűleg a vízbe fújta a szél. Sajnos az
elnézéssel nem igazán vagyok kisegítve, ebből még nem lesz kárpit, minden esetre leve em a szivacs méretet és
remélem kapok o hon ugyanilyen anyagot, hogy pótoljuk.
Ebédkor már csak a fele kaját tudtam megenni, annyira megfájdult a gyomrom, hogy le kelle feküdnöm. Jamie
ado valami csoda gyógyszert, de egyenlőre nem érzem a hatását. Remélem nem komoly a baj, a tegnapi bőséges
ebédre gyanakszom és holnap pótolni tudom a ma elmaradt dolgokat.
—–

TT

2.11.5 Hajónapló, 2014.11.01, Mauri us, 224-ik nap (2014-11-08 19:10) - tothka

Mindenszentek napja, gondolataim elhunyt szere eink körül járnak.
A jelen sokkal prózaibb, bár nem vagyok teljesen rendben ma meg kell csinálnom a motorban és a váltóban is az
olajcserét. Kihasználtam, hogy Jamie és Tara az utolsó nagybevásárlásra indultak, így nem kelle kerülgessenek a
nyito motortérnél. Mire megjö ek a bevásárlásból én éppen végeztem, a váltó olajcseréhez a szomszéd osztrák
hajóról (Taurus) kértem kölcsön olajpumpát, mert az enyém teljesen csődöt mondo . A főmotoron van beépíte
pumpa, így o könnyebb ez a művelet.
Délután a húsos kajákat főztem meg, marhapörkölt és zöldséges csirke. Ezt számomra új eljárással készíte ük,
Tara elkérte a Voyager speciális beté el rendelkező kuktáját és az éppen csak felforrt ételt lezárt üvegekbe téve
ebben a kuktában főztük húsz percig. Utána nem kell hűtőben tárolni és állítólag fél évig is eláll, mint egy konzerv.
Az eredményről majd beszámolok.
Látva, hogy a kajafőzés legalább este hé g eltart és a hajó úgy néz ki mint a csatatér, ötkor lefújtam a holnapi
indulást, ami realitás volt, csak Tara reménykede valami csodában. Én biztos voltam benne a holnapi napunkat
kitöl k a hátralevő feladatok elvégzése.
—–
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2.11.6 Hajónapló, 2014.11.02, Mauri us, 225-ik nap (2014-11-08 19:14) - tothka

Pakolással kezdtük a napot, szeretnék mindent úgy elpakolni, hogy a következő bő 1600 tmf-ön ne érjenek
kellemetlen meglepetések. Persze ebben nekem már bőséges tapasztalatom van, társaim akcióira oda kell figyel-
nem. Délelő felhívtuk a vámot, hogy holnap reggel indulnánk, a leado szigonypuskát szállítsák le az irodába.
Mondták ne aggódjunk, minden rendben lesz.
Mikor elfogadható állapotba került a Norvik következe a külső belső takarítás. Jamie a dekket mosta, Tara és én a
belsőt takaríto uk. Szerencsére kezdek egészen jól lenni, ennek legfőbb jele, hogy éhes vagyok. Főztem egy nagy
fazék krumpli főzeléket, mert ezt Jamie is szere , es g az egészet mege ük két részletben.

[1]

Este még hazaküldtem egy csomó fotót, de a naplóírásra már nem maradt időm és energiám. Tizenegy elmúlt,
mikor lefeküdtem és reggel korán akarok kelni, hogy időben indulhassunk.
—–

TT
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2.11.7 Hajónapló, 2014.11.03, Mauri us, 226-ik nap (2014-11-08 19:18) - tothka

Taranak jó fél éve kering egy csomagja a világban, állítólag most Reunionon van. Mivel kicsit csúszásban vagyok,
nem terveztem Reunionon megállni, de Tara kedvéért egy rövid megállót iktatunk be. Korai indulással holnap
felkaphatjuk a csomagot és másnap korán reggel csatlakozunk az utánunk induló Voyagerhez és a Miss My-hez. Ez
volt az erede terv.
Negyed hétkor keltem, de csak fél kilenckor hagytuk el a marinát nem kis segítséggel. Először azt hi em csak a
szél szorít be a sarokba ahol álltunk, de utólag rájö em az iszapban nem tudtam fordítani a Norvikot, ami végül a
Voyagerre átado kötél segítségével üggyel bajjal sikerült. Tudtam, hogy apály van, de a z nap ala a hajó egy
kis gödröt csinált magának, így olyan volt, mintha úszna és megfeledkeztem a dologról hogy apálykor az iszapban
állunk.
Ez a kis késés még nem le volna probléma, mert kilenckor már a vám mólón voltunk, viszont az irodában gyorsan
kiderült, a szigonypuskát nem hozták meg, hiába egyezte ünk előre telefonon.

[1]

Tizenke őre jö meg a szigony, utána az immigra onnál még közölték, kell egy sz orvosi igazolás is, hogy a
Norvik bogármentes.

[2]
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[3]

[4]
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Ez teljesen adminisztra v dolog volt, a kávézó teraszán kaptam meg az igazolást, amiről később kiderült, a kutya
se kérte.

[5]
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[6]

A reggeli indulás helye fél ke őkor tudtunk elindulni, ezzel nyilvánvalóvá volt, plusz egy napot töltünk Reunionon.

[7]
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[8]

A szél viszont kárpótolt minket az előző kellemetlenségek mia , 15-17 csomós félszélben szinte sima vízen siklot-
tunk egész délután és éjszaka. Sajnos részemről sok alvás megint nem volt, valami mia mindig fel kelle kelnem,
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de hát az első éjszaka általában ilyen, de most csak egy lesz.
—–
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2.11.8 Hajónapló, 2014.11.04, Reunion, 227-ik nap (2014-11-09 06:08) - tothka

Az éjszaka még úgy látszo rekordidőt futunk, de délelő re a szél csökkent és teljesen hátszélbe fordult, ezzel
párhuzamosan a vágtából mi is lassú poroszkálásra válto unk.

[1]

Háromkor ve em át az őrséget, fél óráig még ragyogo a Hold, utána a déli égbolt csillagai és négykor már látszot-
tak Reunion fényei.

[2]
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Mire a társaim felébredtek már elő ünk magasodo az egész sziget.

[3]
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Sajnos az előbb említe poroszkálás később vánszorgássá alakult, majd a sziget a maradék szelet is leárnyékolta
és motort indíto am. Egy elég erős szembe áramlat az utolsó reményét is elve e a dél elő érkezésnek.

[4]

Fél ke őkor jelentkeztünk be a port kontrolnál és fél négykor kötö ünk ki Le Port kikötő vámmólóként használt
helyén.

[5]
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[6]

A vámosok negyed órán belül megjö ek, az eljárás barátságos volt és csak néhány perc, jóleső érzés "hazajönni",
mivel Reunion Franciaország tengeren túli megyéje, az Európai Unió része.
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[7]

Ezután megterveztük a holnapi programot. Logikusnak látszik, hogy kocsit béreljünk és ezzel keressük meg a postát
a Tara csomag mia , mivel nem lehet tudni melyik hivatalban van és a közpon posta St-Dennis-ben van, ami kb.
húsz km. Utána kis szige úrát teszünk és csak csütörtök reggel indulunk tovább.
Tarának elég nagy az alvás igénye, így korán lefeküdt, mi Jamie-vel besétáltunk a városkába vacsorázni és kicsit
körülnézni.

[8]
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[9]

Útközben egy grundon hat-nyolc ember edzést tarto a kakasaival, mindenki kocsival jö és szemlátomást nagyon
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komolyan ve ék a dolgot.

[10]

[11]
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Sajnos Jamie-nek egy csúnya baleset mia elég rossz a lába, így visszafelé szere ünk volna taxit fogni, de ez ebben
a kis városban ismeretlen fogalom. Mire visszaértünk Norvikra egyikőnket se kelle ringatni.
—–
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2.11.9 Hajónapló, 2014.11.05, Reunion, 228-ik nap (2014-11-09 06:12) - tothka

Reggel nyolckor már a marina irodában voltunk. Több kellemes meglepetésben volt részünk. A barátságos fo-
gadtatáson felül az eső két napban semmiért sem kell fizetni kikötőhely, áram, víz, tusoló, wifi. A kocsi bérlés is
egyszerű, a szerződö cég ide hozza a kocsit, a végén a telephelyen kell leadni, de visszahoznak a marinába. Egy
óra múlva jö meg a kocsi, közben a vámosokkal is egyeztete a kikötőmester, hogy holnap reggel hat és hét
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közö szeretnénk kilépni. Közben a posta hivatalokat is próbálta hívni, nem sok sikerrel. Miután a kocsi bérlést
elintéztük, először a főpostát kerestük meg St-Dennis-ben.

[1]

[2]
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Jamie, már előre mondta nekem, nem lesz i a csomag, mert régen érkeze és a posta visszaküldi az előző ál-
lomásra. Ez be is igazolódo és Tara elég nehezen viselte a kudarcot, volt egy kis cirkusz és nem először.

[3]
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[4]

Hogy haszna is legyen a napnak, elmentünk egy közeli szép hegyre a Maidora kirándulni.

[5]
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[6]
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[9]

509



[10]

[11]

510



[12]

Sajnos elég ködös volt az idő, de a hűvös hegyi levegőt mindannyian élveztük. A Maidó közel 2200m magas.
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[13]

Későre járt, mire bementünk egy szuper marketbe vásárolni. Tara vegetáriánus, de mi Jamie-vel nem akarunk azok
lenni, így ve ünk pár szelet bacont, kevés kolbászt kiegészítendő az étrendet.

Nem akarom részletezni a dolgot, de Tarával olyan komoly nézeteltérésem volt, hogy eldöntö em megválok tőle.
Jamie-vel ezt meg is beszéltem, megérte e a felháborodásom.
A Norvikra visszatérve így a kirándulás egy mindenki számára kellemetlen beszélgetéssel folytatódo . Jamie több
hibája melle , meg kell mondanom, ilyen jó lelkű embert nem sokat lá am. Most is ő mente e meg a helyzetet,
garanciát vállalt Taráért és hosszasan elbeszélgete vele a hajón való függőségi viszonyokról. Azt hiszem Tara
megérte e és őszintén kért elnézést a történtekért, lezártnak tekintjük a dolgot és új lappal indulunk.
Közben kiderült, holnap semmi szél nem lesz, így értelmetlen elindulni, inkább egy plusz kirándulással töltjük a
napot.
—–
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2.11.10 Hajónapló, 2014.11.06, Reunion, 229-ik nap (2014-11-09 06:22) - tothka

Hat elő z perccel jö ek a vámosok, mivel erede leg ma indultunk volna, de az előrejelzés nulla szelet jósolt, így
megtoldo uk a szige úrát egy nappal. A kikötőmester tanácsolta, nem kell a változást bejelenteni, nem gond, ha
i jelentjük be szóban, de arra azért nem számíto unk hogy ilyen korán lesz az ébresztő. A vámosok tényleg nem
problémáztak a dolgon, megbeszéltük holnap ugyanezt az időpontot. Ezután mindannyian kicsit vissza aludtunk,
mivel az előző napi program és események mindenkit eléggé kifáraszto ak.
Kilenc után indultunk a Piton vulkánhoz a sziget dél-kele felére. Az utolsó városkában találtunk egy hangulatos
sajt büfét, ahol kicsit csemegéztünk a hamísítatlan francia környezetben és ízekben.

[1]

[2]
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A vulkán megdöbbentően nagy, holdbeli táj, viszont a klíma kellemes, húsz fok és enyhe szél.

[3]
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[4]

Rengeteg gyerek is kirándult ide külön buszokkal és persze sok külföldi.

[5]

[6]

[7]
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[8]

[9]
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[10]

[11]
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[12]

Szokásosan csúszo a programunk, így látható volt, hogy a bérautót csak reggel tudjuk leadni, ha még a tengerpar-
tra is el szeretnénk menni egy kis fürdőzésre. A rövidíte útvonalat javasoltam, így is öreg este le , mire az utolsó
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vásárlást is elintéztük és visszatértünk a Norvikra. St-Leu-nál álltunk meg rövid időre megmártózni az óceánban.
Én ezt kihagytam, helye e kis sétát te em a városkában.
Jamievel mi késő este vacsoráztunk, egy üveg finom francia bor mellet sokáig beszélge ünk.
—–
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2.11.11 Hajónapló, 2014.11.07, Reunion, 230-ik nap (2014-11-09 06:36) - tothka

A vámosok a megbeszélt időben reggel hatkor jö ek, Jamievel már vártuk őket, Tara még aludt. A hivatalos eljárás
nem tarto öt percig, megkaptuk az engedélyt a távozásra és egy újabb pecsétet az útlevelünkbe.
Reggel még a yankeen volt egy kis javítani való, ezt Tara vállalta, közben észreve egy kis repedést a fokroller burko-
latán. Ez szemlátomást nem volt veszélyes hiba, de azért én szétszedtem és az ala a levő proplrögzítőt is kicsit
megreparáltam, majd epoxival megragaszto am a burkolatot. Jamie a bérkocsit vi e vissza, közben kipróbálta
a wifit az irodánál és mivel működö , visszajö értünk, hogy le tudjuk tölteni az utolsó időjárás előre jelzést és
a leveleinket elküldjük. Közben a yankeet felhúzva hagytuk, mivel semmi szél nem volt és nem is volt várható.
Mondanom se kell a szél hamarosan feltámadt és hátulról fújt lobogtatva a vitorlát, de a szomszéd hajós átment
és leengedte, valamint a szerszámokat és a rögzítő csavarokat is biztonságba helyezte. Sajnos az irodától az egész
marinát meg kell kerülni a mi helyünkig, így a 150 méterre levő hajó másfél kilométerre van. Megköszöntem a
szomszéd segítségét és megfogadtam többé nem hagyom a hajót kibonto vitorlával magára. A javításokkal vis-
zonylag gyorsan végeztünk, de Jamie csak z után ért vissza, nagyon nehezen találta meg a kölcsönző telephelyét.
Lemostuk a dekket, feltöltö ük a tartályokat megebédeltünk és a reggeli indulásból kora délutáni le . A par alról
nem volt egyszerű elindulni a ráfújó szélben, de megúsztuk a manővert baleset nélkül, Tara megtapsolta az akciót.
Tervem szerint a hosszú kikötő medencében megfordulunk és így szinte szembe szélben felhúzzuk a yankeet. Az
akció sikerült, de nem volt veszélytelen, mivel közben a szél már húsz csomóval fújt és a medence elég keskeny
volt. Bekaptuk a puffereket és búcsút inte ünk Reunionnak, ahova most nem terveztük a kikötést, de végül közel
három kellemes napot töltö ünk.

[1]
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Kijelöltem a Jimmy Cornel által ajánlo közbenső waypointot és teljes hátszélben két spiboomra kihúztuk a két
orrvitorlát. Sajnos a szél szép lassan az előrejelzés szerin z csomó körülire csökkent, így a sebességünk is négy
csomó. Éjszakára nem kísértem az ördögöt a genakkerrel, az első nap amúgy is kri kus a legénységnek és nekem
se a legjobbak a tapasztalataim. Egyenlőre az is eredmény, hogy vitorlával tudunk haladni, az egy hetes előrejelzés
több gyenge szeles szakaszt jósol és az egész útra a változatosság a jellemző.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/11/f2402_reunion.jpg

2.11.12 Hajónapló, 2014.11.08, úton Dél-Afrika felé első nap, 231-ik nap (2014-11-09 06:43) - tothka

Fél ke őkor Jamie ébreszte , hogy fordul a szél és egyre gyengül. Bíztam benne, hogy egy kis irányváltással ki-
húzzuk háromig, mikor az én őrségem kezdődik, de ke őre teljesen elfogyo a szél, a maradék is szemből fújt.
Beszedtük a vitorlákat és motort indíto am, várhatóan késő es g nem lesz szél.
Reggel hatkor folyta am az elmaradt naplók pótlását, Tízre végeztem. Hétkor van rádió net az ismerős hajósokkal,
sikerült levenni a Voyager és az Atair kordinátáit, ők is a Jimmy Cornel ajánlo a routon haladnak elő ünk.
Éjszaka és délelő volt néhány zápor, de jellemzően ragyogó napsütésben motorozunk. Kilenckor meglátogato
minket egy delfin csapat, de a bemutató elég rövid volt, pedig Jamie még gitározo is nekik. A delfin show után
kicsit aludtam, megint vizsgákról álmodtam, szerencsére időben felébredtem, nem buktam meg.
Tara nagyon szépen megvarrta a spryhood felfesle szegélyeit, remélem, ez már hazáig kitart. Ma az ebédet is ő
készíte e, könnyű zöldséges tészta saj al, én csak két részletben tudtam megenni az adagom.
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Közben elszállt a plo eren a helyzetpontunk. Ezelő két évvel az ilyen dologtól még kivert a verejték, most
szisztema kusan újra indíto am az egész rendszert és minden tökéletesen működik.
Az üzemanyag töltő AC pumpa borzasztó lassan töl a napi tartályt, remélem Durbanig működni fog, de o kell
valamit kezdenem vele.
Melle ünk halad egy hajózó útvonal, ami később keresztezte a ro ánkat, legalábbis erre következtetek, mert éjfél
elő egy tanker mögö ünk haladt el. Tara volt őrségben, az AIS-t már jól kezeli, de a biztonság kedvéért felkelte ,
ami természetes, hisz ő még csak most tanulja a hajós mesterséget, de tanárnak lenni se könnyű.
Különben az éjszaka első fele eseménytelenül telt, kitartóan motorozunk, kaptunk egy e-mailt a Voyagertől, ezen
a szakaszon ők is motoroztak, mint írják ez még mindig jobb, mint egy vihar.
Pozíciónk:UTC.:10:00.Lat.:22°26’S. Lon.:053°56,8’E. megte táv.:116tmf.
—–

TT

Zala András (2014-11-10 07:39:24)
Hello Tamás! Nagyon sajnálom,hogy már több mint fél éve nem találkoztunk-beszélge ünk,de folyamatosan nyomon
követem gyönyörű vállalkozásodat és szurkolok,hogy-mint eddig mindig-az út hátralévő részében is minden problémát
megoldasz.Örülök,hogy nem vagy egyedül,nemsoká találkozol Ka val,biztosan nagyon hiányoztok egymásnak.Lélekben én
is veled vagyok! Zala András

2.11.13 Hajónapló, 2014.11.09, úton Dél-Afrika felé 2-ik nap, 232-ik nap (2014-11-10 17:29) - tothka

Háromkor ve em át az őrséget Jamie-től. A szél kezde erőre kapni, így kihúztuk a yankeet és kicsit visszave em
a gázt 1600-as fordulatra, ezzel is megvolt az 5.5-6 csomós sebességünk. Négyre 13 csomóra erősödö a szél,
kihúztam a jibet és leállíto am a motort. Pont 26 órát használtuk folyamatosan, ez az Indiai Óceánon a rekordom.
A későbbi előrejelzés szerint is valószínű kell még motort használnunk, de várhatóan kevesebbet.
Mindjárt más volt a hangulata a hajózásnak, ahogy elhallgato a vasgenakker és csendben siklo unk a telihold
ala , igaz csak átlag 4.5 csomóval.
A rövidhullámú rádió egyre sokrétűbb társam, az Atlan n még csak e-mailezésre használtuk, aztán a csendes
óceánon, már többször foniában, i az Indiai-óceánon napi ru n a környező hajókkal való kapcsola artásban.
Reggel hétkor van közös bejelentkezés, mindenki leadja a pozícióját, sebességét, irányát és az aktuális időjárást,
tenger állapotot. Ez nagy segítség és biztonságérzetet ad.
A Pactor modem is jól működik, elég gyors, de alapvetően az es órákban lehet jól forgalmazni, pl. ma reggel csak
a naplót tudtam elküldeni, az üzenetek már nem jö ek le.
Délben Jamie tengervizet talált a konyha ala nagy tárolóban, így a takarítás és a vízforrás felderítése későbbre
tolta az ebédfőzést. Gyakorla lag 100 %, hogy az első fürdő tetőablakán jö be a tengervíz, mert ez nyitva volt és
délelő megnő ek a hullámok, kapha unk pár fröccsöt. Azért most fokozo an ellenőrizzük a tárolókat.
Jamie egyik kedvencét, gulyáslevest készítek ebédre, az illatokból ítélve elkészült, a napló folytatása ebéd után.
Ahogy a napi koordinátákat gépeltem, ve em észre, hogy átléptük a Baktérítőt, ezzel elhagytuk a trópusi éghajla
övet valamikor a reggeli órákban. Viszlát trópusok, jövőre az Atlan n találkozunk.
Ezzel párhuzamosan új időzónába is léptünk, holnap a rádió net is egy órával később lesz, helyesebben az óránkat
állítjuk visszább egy órával.
Délután tudtam kicsit aludni, megpróbálom magam szinten tartani, ha szükséges ne legyen probléma az egész
éjszakai fent lét. Estére a szél beerősödö 20 csomó fölé, de az irány még elfogadható. Három nap ala 180°-os
irányváltás várható an klock irányba (óra járással ellentétesen), de a vitorlázatot csak virradatkor szeretném átsz-
erelni félszelesre (normálra).
Pozíciónk:UTC.:10:00. Lat.:23°54,1’S.Lon.:52°19,7’E. Megte táv.:125tmf.
—–
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2.11.14 Hajónapló, 2014.11.10, úton Dél-Afrika felé 3-ik nap, 233-ik nap (2014-11-11 17:19) - tothka

A szél az előrejelzésnek megfelelően kezde fordulni északnak, ami önmagában még elfogadható irány biztosíto
volna nekünk, de párhuzamosan egyre erősödö egy dél-kele áramlat. Mikor átve em az őrséget három órakor,
még csak másfél csomó körüli volt, de nemsokára két és fél csomósra hízo . Ez gyorsabb, mint nálunk a Duna. Így
aztán egyre inkább csúsztunk keletre, alig vártam a virradatot, hogy átcseréljük a vitorlázatot.
Ötkor fogtam neki az előkészületeknek, erre Jamie is felébredt és jö segíteni. Most nem sportoskodtam, beindí-
to am a motort és amilyen gyorsan tudtuk felhúztuk a grószt, utána a jó irányba fordíto am a Norvikot és
kezdtünk a spibumok beszedéséhez, illetve a yankee kihúzásához. Borús volt az ég, ezért és az erős szembe áram-
lat mia döntö em úgy, hogy a kedvező 15-16 csomós szél ellenére motorlázunk hét óráig, akkor lesz a rádió net
forgalmazás. Minden flo ul ment, Jamie kezd beletanulni a Norvikba. Jamie ébredés után mindig éhes, én három
óta fenn vagyok, ideje volt reggeliznünk. Míg készült a reggeli egy nagyon heves zápor sztára mosta a Norvikot,
eltűntek a felhők és remény volt egy újabb napsütéses vitorlázásra.
A reggeli jól sikerült, de a rádiózás nem, nagyon zajos volt az adás, szinte semmit nem lehete érteni, lehet ennek
kicsit az oka az egy órával későbbi időpont az időzóna átlépés mia .
Motor nélkül ugyan lassabban, de jó irányba haladunk, közelítünk a ro ánkhoz, amelyről jócskán lecsúsztunk, 46
tmf-el. Ez nem probléma, ha déli vagy északi szél lesz, de sajnos nyuga is várható. Legfőképp e ől az utálatos
áramla ól szeretnék megszabadulni, olyan, mintha egy folyón kellene felfelé vitorlázni.
Továbbra is a hajózó úton haladunk, jobbról is balról is mennek el melle ünk a tankerek és a cargo hajók, folyam-
atos őrséget tartunk, bár én mindig a lehetőségek és a körülmények mérlegelésével.
A rövid motorozásnak és a változékony napsütésnek köszönhetően az aksik 100 %-on vannak zenegy órakor, ezért
bekapcsoltam a mélyhűtőt is, amit italhűtőnek használunk, ha van elég energia.
Ebédre Palóc babfőzeléket főztem, dúsan kolbásszal és a maradék marhapörköl el, ellensúlyozandó a veg-
etáriánus kaját. Nagyon jól sikerült, de a leves és a főzelék közö le a sűrűsége, ami a kellemes melegben
mindke őnknek jólese .
Sajnos a késői ebéd után motort kelle indítanunk, először még motorláztunk, aztán beszedtem a jibet, később
a yankeet, végül fél hatkor a grószt is beve ük. Az utolsó grib szerint várhatóan csak nagyon gyenge nyuga szél
lesz, utána tovább fordul délfelé és erősödik húsz csomó fölé, de ez csak holnaptól várható, így az éjszaka valószínű
megint motorozással telik.
A napi teljesítményünk köszönhetően a gyenge szélnek és az erős szembe áramlatnak meglehetősen gyenge, bár
most ennél sokkal többet vitorláztunk, mert gyakorla lag egy derékszögű háromszög befogóin vitorláztunk, az
eredményt viszont az á ogón mérem.
Az éjszaka első felében az egyetlen esemény, hogy az éjféli váltáskor Jamie kávét főzö és a fűszeres szekrény kiny-
itásakor kiese a cukros üveg, éktelen csörömpöléssel a mosogatóba. Csak hab a tortán, hogy a cukor szétszóró-
do , de én is felébredtem és utána már nem tudtam visszaaludni. Ka t sajnos nem lehet pótolni, a raktározásunk
inkább egy összehajigált bevásárló kosárhoz hasonlít, remélem nem lesz olyan idő, hogy ezt megbosszulja. Sajnos
a konyhát át kellet engednem, elsősorban a vegetáriánus étrend mia , mindenesetre tanultam a dologból és lev-
ontam a megfelelő következtetést, mindenkire rábízom, mit.
Pozíciónk:UTC.:10:00.Lat.:25°00’S. Lon.:051°13,4’E. Megte táv.:88tmf.
—–

TT
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2.11.15 Hajónapló, 2014.11.11, úton Dél-Afrika felé 4-ik nap, 234-ik nap (2014-11-12 19:48) - tothka

Ötkor kifogyo az első napi tartályból a gázolaj, kihagyo a motor, gyorsan átkapcsoltam a második tankra. A
diesel AC pumpát még éjfélkor bekapcsoltam, de szinte semmit nem töltö , ez nem jó jel, előreve egy undok,
diesel szerelés árnyékát.
A szél gyenge, de továbbra is dél-nyugatról fúj, nem akar befordulni. Kihasználva a motorozás kevés előnyét,
reggelire pirítóst készíte em az elektromos sütővel. Utána kis pihi, z után fogtam neki a diesel rendszer sz-
erelésének. Kicseréltem egy beroppant üzemanyag csövet, de a rendszer e ől nem le jobb, csak én le em
gázolajos nem mondom me ől meddig. A fő kérdés az, megfelelő-e az AC pumpa a rendszerben.
Amíg szereltem leállíto am a motort, a plo eren szépen lehete látni az áramlat okozta sodródásunkat észak-
nyugatnak a track-en (nyomkövetőn). Tara fürdö egy jót az Indiai-óceánban, én az izzadságban az elég meleg
motortérben. Ezek a szkiper és hajótulajdonos kiváltságai.
Az AC pumpa olyan forró volt, hogy a következő kísérle g le kelle állítanom, addig újra motort indíto am és
megebédeltünk. Éppen elég le a tegnapi palóc babfőzelék maradéka, igaz ma már csak Jamie-nek juto egy
kevés hús.
Ebéd után a régi ötle el raktam össze a rendszert, egy kézi üzemanyag pumpát ikta am a szívóvezetékbe, ezzel
feltöltö em a rendszert, innentől hibátlanul működik, talán túl gyorsan is tölt. Ez most csak provizórikus megoldás,
a végleges kialakításhoz kellenek apró alkatrészek, valószínűleg már o honról. Egyenlőre az is eredmény, hogy
pár perc szereléssel kb. z- zenöt perc ala feltudom tölteni a napi tartályokat, remélem nem kell sokszor.
Az előzőekben már írtam, hogy egy hajózó útvonalon haladunk, sokszor négy, öt tanker és cargo hajó is van körülöt-
tünk, fokozo őrséget tartunk.
A reggeli rádiózás ma kicsit sikeresebb volt, mint tegnap, a Voyager és a Miss My 250 mérfölddel vannak elő ünk.
A forgalmazás elég zajos, nehezen érteni a szöveget, de a mail rendszer is működik, igaz alapvetően csak naple-
mente körül, hajnalban nagyon gyengén. Az új grib és Jani barátom mailje is egybevágóan a szél további fordulását
prognosz zálják, így várhatóan éjszaka tudunk vitorlát húzni, kérdés hány órakor.
A hullámok ugyan egyre nőnek és elég élesen kapjuk őket, a motor a fülem mellet dübörög, de azért megpróbál-
tam aludni. Ez megint csak szakaszokban sikerült, mert zkor a pilot hibát jelze , mikor Tara beszólt én már fenn
voltam és mentem a kokpitba. A pilotnak nem volt kompasza, ami hibát szerencsére gyorsan sikerült kijavítanom.
Az történhete , hogy egy nagyobb hullám a darun levő dingit annyira meglódíto a, hogy az nekiütődö a gira
kompasznak és az megszorult. Kicsit megütöge em és újra indíto am a pilotot és máris minden működö . Utána
még a dingit két kötéllel jobban rögzíte em, hogy ne érjen a kompaszhoz legközelebb.
Az éjféli váltáskor egy pillanatra kihagyo a motor, villámgyorsan kiugro am az ágyamból és átkapcsoltam a má-
sodik napi tartályra. Mindebből a társaim azt hiszem semmit nem ve ek észre. Remélem, háromig még tudok
kicsit aludni, mert úgy néz ki, ekkor lehet vitorlát húzni.
Pozíciónk:UTC.:10:0 0. Lat.:25°34.1’S.Lon.:049°17,3’E. Megte táv.:110,5tmf.
—–

TT

2.11.16 Hajónapló, 2014.11.12, úton Dél-Afrika felé 5-ik nap, 235-ik nap (2014-11-13 17:09) - tothka

Háromkor a szél már 160-170°-ról fújt, így végre vitorlát lehete húzni. Szegény Jamie-nek ez nem ese jól, de
hát kár le volna a kedvező szélben motorozni. Kisebb problémák megint voltak, Jamie szerint Tara kötö e le a
harmadik reff kötelét az árbocnál a csörlőre és még jó erősen rá is csomózta, amit én nem látha am, mert az
ellentétes oldalon dolgoztam. Jamie-nek csak kormányozni kelle , de ezt még gyakorolni kell. A sok vitorlalobog-
tatásnak az le az eredménye, hogy leszakadt a Lazy Jack bal oldala, illetve csak azt hi em leszakadt, később
kiderült, az utolsó fül szakadt le, amit reggeli után Tara szépen visszavarrt és innen megint működik a Lazy. Kihúz-
tuk a Yankeet is, közben Jamie valamibe belerúgo és azt mondta eltört a kis lábujja. Megnéztem és szerintem
nem, csak megütődö és szerencsére nekem le igazam. Ezek után Jamie nagyon gyorsan aludni ment, én az
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egyre erősödő szélben "elszórakoztam" a vitorlákkal, a meglehetősen nagyra növő hullámzásban mentőmellény,
hevederrel a biztonsági felszerelés, főleg, hogy a többiek alszanak, bár egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy
egy éjszakai ember a vízben gyakorlatot meg tudnának csinálni.
Hétkor a rádiózás sikerült a Voyagerrel, jól haladnak, az Arriana és a Seven Heaven, akik előbb indultak, szerenc-
sésen megérkeztek Richards Bay-be.
Míg Tara Lazyt varrta én a napi tartályokat töltö em, összeállíto am egy egyszerű megoldást, amivel a következők-
ben gyorsabb és remélhetőleg sztább művelet lesz a töltés.
Ezután bőséges reggeli, részemről egy kis pihi, a többiek is lazítanak, de a kokpitban, kell a folyamatos őrség, nem
csak a hajózó út mia , de a szél is elég változékony. Tara szépen varr, két szakadt sortomat is megvarrta, amiket
előzőleg már én is javítga am, de nem sokáig tarto .
Délután krumplifőzeléket főztem, hozzá marhapörköltet melegítek. A konzerválási eljárás nagyon jól bevált, fogok
szerezni egy ilyen kukta betétet. Jamie alszik, ha felébredt kajálunk, sötétedés elő valószínű kitesszük a bal oldali
spi boomot, mert éjszakára erős szél várható, jó lenne hátszelezni.
A szél egyre erősödö , öt órakor nem haloga am tovább, elkezdtem kitenni a spiboomot a baloldalra. Elég bec-
sületes hullámok voltak és fél szeleztünk, gyakorla lag derékig eláztam. Jamie segíte , de nem érte e a kiejtése-
men, melyik kötél van útban, bár ezt mondanom se kelle volna, annyira nyilvánvaló volt. A hozzá nem értést hang-
erővel kompenzálva. Kis veszekedés le a dologból, de estére lecsitultak a kedélyek. Azt mindenesetre sokadszor
is megállapíto am, a legtöbb embernek megfejthetetlen talány a hajón levő kötelek rendszere, pedig egy normál
cruiser yachton egyrészt közel nincs annyi kötél, mint egy versenyhajón, másrészt teljesen logikus elrendezésben
vannak elhelyezve. Alapvetően a so kötelek és az orrvitorla betekerők mindig a kokpitban, a reff, nagyvitorla fel-
húzó és spiboom kezelő kötelek a kabin tetőn, a felhúzó kötelek az árbocon, ráadásul minden stopper feliratozva
van angolul. Így aztán so kötelet felesleges keresni a kabintetőn, stb. Egy szó mint száz, a kötélkezelésre egyre
nagyobb figyelmet fordítok, mert látom ez probléma.
Miután a boom elő le készítve, csak a szél fordulására vártunk. Fél zkor szólt Tara, hogy a szél folyamatosan
100°ala van, először beszedtem a yankeet, majd motort indíto am, akkor már Jamie is a fedélzeten volt és
leszedtük a grószt, Tarával lekötö ük, majd kite ük a jobb oldali spiboomot is a gibnek. Jamie a kormánynál
volt, a lábsérülése mia se nagyon akarom, hogy ilyen időben elöl dolgozzon, különösen, hogy a hullámok közben
négy méter körülire nő ek, a szél fütyül, minden úszik a tajtékban és persze tök sötét van, a Hold még nem jö
fel. Mi is mentőmellény és hevedert használunk, amit enyhe időben nem szoktam, tekinte el a 90 cm magas fix
korlátnak. A mostani manőver hibátlanul sikerült és pont időben, mert alighogy kész le ünk a szél tovább fordult
és mi pillangózva pontosan az új útpont irányába tudunk vitorlázni, ami már Durban melle van. Ekkor már fél

zenegy volt, ma sem lesz hosszú az éjszakai alvás.

[1]

Pozíciónk UTC.:10:00. Lat.26°29,7’S. Lon.:047°54,44’E. Megte táv.:92tmf,(nagyrészt széllel és áramla al szembe
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motorozva).
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/12/IMGP1526.jpg

mila (2014-11-13 17:38:11)
hű! ez nagyon izgalmas bejegyzés volt!

2.11.17 Hajónapló, 2014.11.13, úton Dél-Afrika felé 6-ik nap, 236-ik nap (2014-11-14 18:14) - tothka

Bár nem vagyok babonás, a 13.-a jó, hogy nem péntekre esik. Jamietől háromkor ve em át az őrséget, nagyon jól
haladunk a kedvező 23-24 csomós hátszélben. Kora reggelre várható szélerősödés, ezért nem bántam, hogy én
vagyok a soros, ráadásul a hátszelezésben és az egyre hízó hullámokban a hajó már nem is olyan mintha mosógép-
ben lennék, hanem olyan mosógépben, ami egy másik mosógépben van. A kokpitban igaz feküdni most nem lehet,
de jól kiékeltem magam és nem röpködök, mint az ágyamon. A szél rövidesen harminc csomóra erősödö és ez
délutánig ki is tarto , kicsit északiasodik, így mi is csúszunk délnek a ro áról, de nem sokat. A reggeli rádiózás nem
sikerült, csak hangfoszlányokat lehete hallani, de gondolom hasonló körülmények vannak elő ünk 250 mérföl-
dre.
Délelő Jamie elég rosszul volt, ete e a halakat, azt mondja sokat használta a laptopját és az ugra bugra nem
te jót neki. Én igyekszem sokat pihenni, mert így is minden éjszaka többször riasztanak, de rossz időben le se
fekhetek, ezért fi en kell maradnom.
Kora délutánra Jamie jobban le , ennek egyik jele, hogy levest főzö és délután már a kormányőrséget is vállalt.
A teljesítményünk mindjárt javul, ha van szél és az iránya is jó. A megado nál megint többet vitorláztunk, mert a
vitorlaváltáskor értük el a madagaszkári útpontot és i harminc fokot fordultunk nyugatnak. Az éjszaka első fele
csendesen telt, éjfél felé már túl csendesen is, mert a szél folyamatosan csökken.
Pozíciónk:UTC.:10:00. Lat.:27°20,4’S. Lon.:045°17,4’E. Megte táv.:149tmf.
—–

TT

2.11.18 Hajónapló, 2014.11.14, úton Dél-Afrika felé 7-ik nap, 237-ik nap (2014-11-15 20:04) - tothka

Ma van Viktor fiam születésnapja, oly sok örömet kaptam tőle, csak hasonlókat tudok kívánni.
Éjjel háromnegyed egykor Jamie ébreszte , hogy teljesen elfogyo a szél. Motort indíto am és beszedtük a vitor-
lákat, egy óra elmúlt, mikor visszamentem aludni. Háromkor kezdődö az őrségem, egy erős kávé sokat segíte
az ébredésben. Csendes, nagyon párás éjszaka volt, az időjárás teljesen megváltozo , már nem a trópusokon
vagyunk és i a hagyományos passzátszél helye a frontok kerge k egymást. Az eddigi utunkon szerencsénk volt,
mivel megúsztuk a viharokat, melyek i oly gyakoriak. Idézet Jimmy Cornel World Cruising Routes könyvéből: "A
legtöbb hajó nagyon vegyes időjárást talál ezen az útvonalon, 0-50 csomóig bármilyen szélerősség elképzelhető.
Bár nagyon kevés ússza meg
Madagaszkár déli részénél a DNY-i viharokat, amik 2-3 napos időközönként
köve k egymást."
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Ilyen körülmények közözö , főleg ami az utolsó egy két napos szakaszt ille - i hajózunk keresztül az Aguhlas
áramlaton-, nehéz az elmúlt kb. zenegyezer mérföld élményeit rendszerezni, mindent felülír a következő napok
izgalma, a folyamatos időjárás elemzés, az esélyek latolgatása. Ennyit még soha nem foglalkoztam az időjárás-
sal, mint most, néhány óránként gyűjtjük az infókat a Periperi netről ill. rádiótól, a Voyagertől és a Miss MyII-től,
valamint o honról és zenkét óránként töltöm le a háromnapos grib előrejelzést a Pactoron. A mai és a holnapi
nap viszont csendesnek ígérkezik, vasárnap hajnalra várható a front érkezése délről, de reményeim szerint mi már
a kisebb, számunkra kedvező szelet kapjuk csak.
A kellemes idő előcsalogatja az utóbbi hetek emlékeit és a megérkezés utáni teendők listáját. Az elmúlt nyolc
hónap eseményeinek összefoglalását későbbre tervezem, de az utolsó három szigetről pár mondatot érdemes
ejteni. Pár hónapja Rodriguesről szinte semmit nem tudtam azon kívül, hogy Mauri us felé vitorlázva i egyes
yachtok megállnak rövid pihenőre. Ez a rövid pihenő nemcsak nekem, de több ismerős hajónak is z nap le ,
köszönhetően a rendkívül barátságos fogadtatásnak, a mindig mosolygó kedves embereknek, akik az első monda-
toknál nem mulasztják el kimondani, i nincs stressz, azt hagyd o hon. Maradásra késztet a kellemes klíma, a
szép táj, a hangulatos utcák és a végre kedvezőbb árak, ami egy két kivétellel nem volt jellemző Panama óta. Ro-
drigues Mauri us-sal közös állam, de független saját közigazgatással, Mauri ushoz hasonlítva az idilli falusi élet
megtestesítője. Találkoztam egy francia hölggyel, aki már hat hónapja élvezi a sziget vendégszeretetét és nem
tudta megmondani, mikor utazik el.
A továbbutazást nem lehete tovább halogatni, mivel a hurrikán szezon könyörtelenül közeleg és nem szeretnék
a szemébe nézni. Mauri usra az utunk nem volt a legkellemesebb, de szerencsésen megérkeztünk és a Caudan
marina bőven kárpótolt az ú kellemetlenségekért. A marina a modern lüktető város szívében egy kis gyöngyszem,
mindig szere em a belvárosi kikötőket, még a Balatonon is ezért vitorláztam szívesen Füredre, főleg, amíg a
vendéghely a nagy mólón volt és tőlünk z méterre lüktete a corso élete reggeltől késő éjszakáig.
Mauri ust nem véletlenül emlí k, mint az istenek szigetét, tényleg rendkívüli a táj, az emberek nem fásultak bele
a turisták áradatába, mint sajnos sok felkapo helyen, az árak hasonlóan Rodriguesen, méltányosak, azt hiszem
Mauri us nálam az egyik best. Még az sem homályosíto a el ezt az érzést, hogy bekaptam egy kis gyomorrontás
félét az utolsó napokban.
Mivel csúszásban voltunk, Reunion majdnem lemaradt a megállók közül, kár le volna kihagyni. Ide Tarának
érkeze csomagja, ezért mindenképp útba kelle ejtenünk. Először fél-, egy napos megállót terveztünk, végül
fájó szívvel búcsúztunk három nap után. Mivel Reunion az Európai Unió része, sok tekintetben különbözik az
előző szigetektől, kivéve a barátságos vendégszeretetet és a vendég vitorlásokkal szembeni megkülönböztete
figyelmet. Pl. a Les Galets marina a vendéghajósoknak az első két nap teljesen ingyenes (áram, víz, tusoló) és
mikor mi kérdeztük, a harmadik napra mennyit fizetünk, a kikötőmester csak mosolyogva legyintet, örül, hogy i
voltunk.
Ilyen élmények után nehéz lenne azt mondani többet nem látom ezeket a gyöngyszemeket, remélem a gondviselő
engedi, hogy ismételhessek, de akkor már Ka val.
Vissza a jelenbe. Délután nagyon jót aludtam, ami hasznosnak bizonyult, mert az éjszaka megint rövidre sikerült.
Este Jamienek nagyon fájt a lába, húzta a görcs, így fél zkor Tarával húztam vitorlát, vagyis ő kormányzo , én
rendeztem a vitorlákat, beszedtem a spiboomot, a hátralevő szakaszon valószínű nem lesz rá szükség.
Ezután feltöltö em a diesel napi tartályokat, ez az új megoldással már gyorsan és viszonylag sztán megy. Fél

zenegykor kerültem ágyba, a pihenés nem sokáig tarto , két óra lassú vitorlázás után éjfélkor leszedtem a vitor-
lákat és újra motorozunk. Jamie jobban van, innentől ő a soros az őrségben háromig.
—–

TT

2.11.19 Hajónapló, 2014.11.15, úton Dél-Afrika felé 8-ik nap, 238-ik nap (2014-11-16 14:40) - tothka

Jamie hagyo aludni, így fél órával később ébredtem, szükségem volt az alvásra, főleg, ha a következő nap időjárás
előrejelzésére gondolok. A szokásos hajnali kávé után teljesen fi vagyok, a tenger csendes, a motor 1750 fordu-
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laton duruzsol, nem sok dolgom van.
Tíz órakor le annyi szél, hogy érdemes volt vásznat húzni, sajnos csak délig tarto a csendes menet, ekkor újra
motort kelle indítanom. A közeledő front okozta esélyeket latolgatjuk, azt hiszem a legénységem izgul, én ráérek
akkor, ha valamit nem tudok megoldani. Késő délután főztem egy újabb adag gulyás levest, ennek most is sikere
le , Jamie-vel vacsorára is ezt e ük. Este megint jö egy kis északias szél, újabb vitorlahúzás, motor leállítás. Ezt
a dolgot nemcsak a költségkímélés mia kedvelem, de nagyon jólesik a csend és a víz halk csobogása.
Tara zenegykor ébreszte , hogy utolértük a Miss MyII-t és a Voyagert, akik a front elő már közel egy napja csak
sodródtak, nem akarván idő elő elérni az Agulhas áramlatot. Kicsit tovább vitorláztunk, majd leszedtük a grószt,
a jankeet már elő e betekertem és az éjszaka hátralevő részében mi is a többiekkel együ sodródva várjuk a fron-
tot. Éjfélre végeztünk, ekkor Jamiet is felkelte em, hogy segítsen a vitorlázatot átszerelni a déli szélhez. A grószt
á e ük a jobb oldalra. Ez a művelet a boomfék mia elég körülményes, mivel a féket nem nagyon lehet szabadon
engedni a konstrukciója mia , de e nélkül nem engedem használni a grószt, bár a preventer is mindig kint van, ez
dupla biztonság amire sokszor szükség van. Ezek után nagyon körültekintően megcsináltam az egyes és a ke es
reffet és utána mindenki pihenni tért, Jamie a kokpitban csak az esetleges hajótalálkozóra figyelt, mivel ö a soros
az őrségben, de más dolga most nincs.
Tara még rádiózo a két mérföldre levő Miss Me-vel, Olaf a kapitány civilben navigátor mérnök, érdemes meghall-
gatni a tanácsait.
Pozíciónk: UTC.:10:00. Lat.:28°05’S. Lon.:040°37,6’E. Megte táv.:132tmf.
—–

TT

2.11.20 Hajónapló, 2014.11.16, úton Dél-Afrika felé 9-ik nap, 239-ik nap (2014-11-17 17:04) - tothka

Hajnali négykor leszakadt az ég, megjö a déli front harmincöt csomós széllel, hideggel és szemerkélő csípős es-
ővel. Tudtuk, hogy először egy erős dél-kele szél jön, így csak a puszta árboccal sodródtunk észak keletnek a
Miss My-vel párhuzamosan, a Voyager húzo egy kevés fokot, így pár mérfölddel elénk került. A szélriasztást még
Port Moresbyben állíto am 35 csomóra, most folyamatosan sípolt, de a szél időnként felülsivíto a. A nyolc órás
rádiózás ugyanazokat a paramétereket hozta, mint az eddigi előrejelzések, a front 48 óra ala vonul át, addig nem
szabad a déli áramlásba belépni, de utána a front eloszlik és újabb szélcsend várható. Ekkor szabad az út a part
felé, nekünk Durban-be, a többieknek Richards Baybe.
Fél kilenckor húztuk fel a grószt második reffre és a gribet, szintén reffelve a most már stabilan harminc csomó
ala szélben. Tízkor válto le Tara a kokpitban, ekkor már több mint öt órája kint voltam. Később a társaim-
nak azt a javaslatát, hogy csak egy órás őrségek legyenek, megvétóztam, mert a szűk két óra pihenő időt kevés-
nek látom, így most két óránként váltjuk egymást, persze ehhez hozzátartozik, hogy nekem szinte fél óránként,
mostani állás szerin negyed óránként valamiért ki kell mennem a kokpitba segíteni. Most épp a kompasz bolon-
dult meg és elkezde körbe forogni, amitől Jamie teljesen megrémült, de fogalmam sincs mi okozha a. Ha már
kinn voltam, mindjárt beszedtem a yankeet, mert a szél nagyon beerősödö közben. Sajnos nagyon pöffös 14 és
28 csomó közö változik, és amennyire csak tudjuk, szorítjuk, de időnként így is csúszunk észak felé. Egész nap
párhuzamosan vitorláztunk a Miss My-vel látótávolságon belül, ami most csak két-három mérföldet jelent, már
amikor kibukkan az immár öt-hat méteresre nő hullámokból. A hullámokkal egyébként szerencsénk van, mert
szép hosszú, igazi óceáni hullámok gördülnek a Norvik ala , ha nem kellene ilyen élesen mennünk, kifejeze en
kellemes vitorlázásban lenne részünk, így kicsit döcögős.
Az új gribem teljesen szinkronban van az o honról, Janitól kapo a helyzetpontunkra készíte részletes időjárás
jelentéssel és ez a következő napokra számunkra kedvező feltételeket jósol. Rendkívül hasznos és nagyban növeli
a helyi hajózás biztonságát a Periperi rádió, UTC.05:00 és UTC.15:00.-kor lehet bejelentkezni a 8101kHz, 12353kHz,
vagy a 16351kHz-es frekvencián és i személyre szóló útmutatást kapunk a várható szél, hullám és áramlás ada-
tokról, valamint a belépési pontokról a veszélyes áramlásos területekre. Az es rádiózásnál kiderült, mi először
egy három csomós északi áramla al fogunk találkozni, ami számunkra elég kedvezőtlen, majd ez lecsökken és a
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déli Agulhas áramlat jelenleg nem működik. Az egész térség Mauri us és az afrikai partok közö folyamatosan vál-
tozó áramlatok szövevénye, amit a plo eren már eddig is nyomon követhe ünk, de nem gondoltam, hogy ilyen
mértékű a változás.
A hideg és az izgalmak eléggé megviselték a legénységemet, különösen Jamiet, így bevállaltam az ő es őrszol-
gálatát, amiért hálás volt és egy finom zöldség levest főzö .

[1]

Fél kilenckor kerültem ágyba, nem kelle ringatni, bár egyszer felébredtem, hogy fázom és kerestem egy takarót,
Új-Zéland óta először.
Hogy a nap ne záruljon eseménytelenül, éjfél elő Tara ébreszte , hogy az AIS-on közel van hozzánk egy hajó.
Rövid ujjú pizsamában elég hideg volt a kokpitban a 25 csomós szélben, de egyből melegem le , mikor lá am a
cargo hajó három mérföldre pont keresztezi az utunkat, ráadásul az áramlás is erre sodor minket. Amennyire csak
tudtam felmentem szélnek, hogy még épp annyi sebességünk legyen, hogy tudjak kormányozni, a szél fütyült,
a vitorlák csa ogtak, én meg imádkoztam, hogy a cargo elég gyors, a Norvik pedig elég lassú legyen. Fenséges
látvány volt, ahogy a sötétben a szél ala oldalon néma csendben a hullámokon ringatózva elsuhant melle ünk a
hajó, de nem kívánom még egyszer az ilyen közeli ismerkedést. Tara utána magyarázta, hogy mi vitorlával haladunk
és mi vagyunk az útjogosak, most tanulja egy német könyvből a hajózási ismereteket, de én mondtam neki ezt
felejtse el, ha sokáig akar élni, térjen ki a nagyhajó elől mindig.
Pozíciónk:UTC.:10:00.Lat.:28°17,2’S.Lon.:039°12,3’E. Megte táv.:76tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_0714.jpg
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2.11.21 Hajónapló, 2014.11.17, úton Dél-Afrika felé 10-ik nap, 240-ik nap (2014-11-18 20:06) - tothka

Éjfél után szerencsére semmi esemény nem volt, így valamennyit tudtam aludni. Tulajdonképpen élvezem a kokpit
magányát hajnalonként, de az egyenlő munkamegosztás azt hiszem csak Jamie részéről igaz. Persze ezek a dolgok
eddig sem voltak elsődlegesek, inkább csak az igazságérzetem bántják, ez az utazás pár nap múlva véget ér, hiányzik
már a privát szféra.
Kilencig voltam őrségben, mert Tara fáradt volt, fél kilencig aludt, utána megfürdö és egy könyvvel a kezében
kijö őrségbe. Hát azt hiszem nincs rossz dolga a crew-nak a Norvikon.
A szél délelő érezhetően csökkent, de továbbra is pöffös, így a yankeet hol kiengedem, hol visszatekerem.
A reggeli rádiózás nem sikerült, de zkor le tudtam tölteni az új gribet. Ezek szerint kedd késő es g a szél dél-
délnyuga , ehhez jön az északi áramlás, így elég rosszak az esélyeink délre hajózni. Továbbra is szorítjuk a szelet
és az előzetes kalkulációm szerint kedd este kb. 250tmf-re leszünk Durban-től É-ÉK-re, ami nem a legkedvezőbb
kilátás, főleg, ha figyelembe vesszük a Periperinet infóját, hogy az Agulhas jelenleg nem működik, vagyis folyik.
Mindezek kedd estétől egy újabb két napos motorozás árnyékát ve k előre, bár nem hiszek a csütörtök es
megérkezésben, de jólesne.
Délután egy nagyon élvezeteset vitorláztam, yankee, jib, grósz első reffen, húsz csomós szelet szorítva, igazi szilaj
menet volt. estére a szél annyira beerősödö , hogy beszedtem a yankeet, mert annyira dőlt a hajó, alig lehete
járni és a vacsorafőzés még hátra volt.
Az es rádió infókból kiderült, az Agulhas ha gyengén is, de működik, a szél mia nincsenek veszélyes hullámok,
igaz szél sincs. A motorozás még mindig jobb, mint belekeveredni egy ronda törő hullámzásba, ami i lehet bőven

z méternél magasabb.
Fél kilenckor sikerült ágyba bújnom, de az álmom most sem tarto sokáig, mert Tara zkor kelte , hogy a horgon
van egy húsz cm-es ntahal, öljem meg. A dühömnél csak az álmosságom volt nagyobb, mondtam ölje meg ő, erre
visszadobta, a részletekről később sem érdeklődtem. Napok óta nem tudtam folyamatosan három órát aludni, hát
ma sem. Éjfélkor a váltáshoz még felkeltem, hogy engedjék ki a yankeet teljesen, mert lecsökkent a szél, három
csomóval vánszorogtunk.
—–

TT

2.11.22 Hajónapló, 2014.11.18, úton Dél-Afrika felé 11-ik nap, 241-ik nap (2014-11-19 18:31) - tothka

Jamie jóvoltából most sikerült három órát aludnom, mert csak negyed négykor szólt, hogy én vagyok a soros az
őrségben.
Érdemes volt felkelni, mert ragyogó csillagos ég ala , - a holdból csak egy vékony sarló látszo - a friss szélben a
Norviknál csak a gondolataim csapongtak jobban. Igazi meditációra alkalmas idő volt. A tegnap es naplemente
már régen nem a trópusokat idézte, a nappal igen lassan adta át a helyét az éjszakának.

[1]
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A napkelte hasonlóan hosszú virradással kezdődik, mindezek az o hont idézik két trópusokon töltö idény után.

[2]
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Közben a szél 18-20 csomóra erősödö , a Norvik vágtato az éjszakai óceánon óriási tajtékot csapva ahogy belec-
sapódo az újabb és újabb hullámokba. Nagyon együ voltunk én és a hajó és a szél és a tenger, akarom mondani,
óceán.
A szép hajnal viszont elvi e a szelet és meghozta az egyre erősebb északi áramlatot. Tizenkét csomós déli szélnél
a sodródás olyan erős volt északra, hogy Mozambiknál érnénk partot. Nem volt más választás, újra motort indí-
to am, ezen a szakaszon már sokadszor. Utána fogok számolni, de az az érzésem a Reunion-Durban közö 1500
mérföldön többet motorozok, mint Fijitől Reunionig megte 8000 mérföldön. Még szerencse, hogy Mauri uson
cseréltem olajat a motorban és a váltóban is.
Lehet már csak Durbanben alhatok addig, ameddig tervezem, mert a délelő szundikálásomnak is gyorsan véget
vete egy squall, ki kelle mennem segíteni a legénységnek a kokpitban leszedni a vitorlákat, mivel a szél teljesen
szembe fordult. Valószínű az álmosságomnak tudható be, de nagyon csúnyán megütö em az ujjam a csörlőbe,
most már mind a két kezemen van ujjsérülés, ami a sós víz mia kellemetlen.
Röviddel azután, ahogy elment a squall, újra vitorlát húztunk, de a motor továbbra is kelle . Tara egyig volt őrség-
ben, utána alszik, majd az es őrség után éjféltől megint. Nagyon nagy az alvásigénye, ezért nem irigylem. Én világ
életemben keveset aludtam és még ma is működik, ha sok hiány jön össze, egy-két nap ala bepótolom.
Délután próbáltam kicsit pihenni, de csak nagyon rövid idők jönnek össze. Fél ötkor az ágyam dőlésszögéből
éreztem, felerősödö a szél, leállíto am a motort és a húsz csomós szélben újra vitorláztunk. Örömünk nem tar-
to sokáig, ötkor megint lecsökkent a szél, újra motort indíto am, de kicsit a teli vitorlázat is segíte . Azt hiszem
igen sok helyi ismeretet kapok a térség áramlási és szél viszonyairól.
Jamie-vel kezdünk kifogyni a vacsora ötletekből, így jól jö Tara meglepetés vacsorája.
Vacsora után még feltöltö em a diesel napi tartályokat, ellenőriztem az irányunkat és a fedélzetet és szinte hi-
hetetlen éjfélig semmi nem történt, amiért fel kelle volna kelnem.
Pozíciónk:UTC:10:00. Lat.:27°52’S. Lon.:035°46’E. Megte táv.:88tmf(ez azon kívül, hogy kevés, északra sodródva
az áramla al a waypoin ól még kevesebb valójában).
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/12/IMGP1565.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/12/IMGP1568.jpg

Karcagi O ó (2014-11-21 10:12:21)
Kedves Tamás Kapitány! Ugyan még nem látjuk,de már tudjuk,hogy terveid szerint megérkeztél és sikeresen kikötö az
általad navigált Norvik Dél Afrika Durban kikötőjébe. G R A T U L Á L O K !!!!!! Sikerült,és mostmár nagy tapasztala al
készülhetsz az utolsó hazafelé vezető szakaszra,amely jövő tavasszal kezdődik. Mégegyszer gratulálok és egyben irigyke-
dem.Nagy szerete el várjuk az i honi személyes élménybeszámolódat. Volt atlan hajós inasod:Karcagi O ó

Husvéth Ákos (2014-11-22 08:19:45)
Hahó Kapitány, Beállok a gratulálók sorába, így zsebedben egy Indiai "kanyarral". Továbbra is érdeklődéssel követem
naplódat. Illetve várom már hogy i hon személyesen megismerhesselek. Minden jót! Egy lelkes olvasód! Hajós üdvözle el:
Husvéth Ákos

2.11.23 Hajónapló, 2014.11.19, úton Dél-Afrika felé 12-ik nap, 242-ik nap (2014-11-22 07:25) - tothka

Hogy ez az éjszaka se múljon el eseménytelenül, Jamie éjfél után fél egykor ébreszte , hogy elfogyo a szél, be kell
szedni a vitorlákat. Nem ese jól az éjszakai torna, de utána vissza tudtam aludni. Háromkor át akartam venni az
éjszakai őrséget, de Jamie nem volt fáradt, mondta aludjak még egy órát., ami inkább szendergés volt, de jólese .

Az éjszakai égbolt ma is ragyogo a déli félgömb csillagaitól és a hajnal ugyanolyan csodálatos volt, mint az előzőek.
Szeretem a hosszan születő virradatot, a fények és színek lassú változását, ahogy a komor fekete gomolyfelhők
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először szürkére váltanak, majd vidám rózsaszínűre, hogy végül elnyerjék nappali fehér va a külsejüket.

Gondolataim egyre inkább az érkezési időpont latolgatásával teltek, nagyon nehezen küzdjük le a mérföldeket, de
továbbra is bízom egy kedvező finisben. Durban modern kikötő, jól ki van bójázva és bár az éjszakai megérkezésnek
is megvan a varázsa, jobban szeretnék most világosban megérkezni.

[1]

UTC:05:00.-kor hívtuk a Periperi rádió netet, i nem csak időjárás-, hanem a hajózással kapcsolatos minden in-
formációt megkapnak a hajósok személyre szólóan. Mi újból rákérdeztünk az Agulhas áramlatra és a Durban -be
való bejelentkezési formaságokra. Két operator segít minket, Roy Richards Bay-ből a 8101kHz-es frekvencián, Paul
Cap Townból a 12353kHz frekin. A Periperi net után fél órával szoktuk hívni egymást az együ haladó hajók, i a
Voyager az operator. Ők most jóval mögö ünk vannak, mintegy negyven mérfölddel, nem sietnek, mivel Richards
Baybe tartanak, ami 80 mérfölddel közelebb van a mi ú célunknál. Szerintem nem szabad addig leállni, míg közel
nincs a cél, különösen az ilyen kiszámíthatatlan áramlásokkal és széllel megáldo helyen. A szél olyan szinten elállt,
hogy délben már egy ezüst tükrön ringatózo a Norvik.

A készletek eléggé kifogyóban vannak, de a maradékokból egy extra finom palóc babfőzelék még összejö , igaz az
utolsó négy szem krumpli fele édes burgonya volt. Lehet ez segíte neki, vagy a Reunionon vásárolt füstölt csülök,
de nemcsak ebédre, hanem vacsorára is excellence volt Jamie szerint, neki a bab amúgy is a kedvence.

Délután feltöltö em a napi üzemanyag tartályokat és a jobb oldali tankból á ejte em a maradék diesel olajt a
bal oldali tankba. Ezt a funkciót most használom először a Norvikon, ezzel egyú al a Separ szűrőn is átszűröm az
üzemanyagot, melynek egy részét Fijin, nagyobb részét még Új-Zélandon ve em.

Az es rádiózásnál Paul a műholdkép alapján 100 %-osra mondta, hogy az Agulhas áramlat nem működik, vegyük
egyenesen célba Durbant. Ez kicsit lehangoló hír volt, mert tkon mindig abban reménykedtem, hogy a finisben
a hátára kap minket ez a hírhedt nagyon gyors déli áramlat. Ezek után az utolsó útpontunkat á e em a Dur-
ban kikötő bejáratához, ami jelenleg 140tmf tőlünk este hat harminckor. Elég necces a nappali érkezésünk, de a
szerencse, mint oly sokszor az életemben, megint mellém szegődö , rövidesen erősödö az előzőekben kárhoz-
tato északi áramlat déli testvére és mi egyre gyorsabban haladunk jó irányba.
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A Pactor modem az átjátszó adókkal (Airmail) ezen a koordinátán megint egyre gyengébben működik, este kilencre
tudtam elküldeni az előző napi naplót és letölteni az idei utolsó gribet. Az előrejelzések szerint holnap délután
ke őtől 15-20 csomós dél-nyuga szél lesz, jó lenne addigra part közelbe érni.

Az idei utolsó tengeren töltö éjszaka különleges volt abból a szempontból, hogy semmi esemény nem történik,
ami a közreműködésemet igényelte volna át ezt is megéltem, de azért kétszer is ránéztem a belső műszerekre,
megnyugtató érzés volt a hét csomó fele átlag sebesség, köszönhetően az áramlatnak.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2014/12/IMGP1571.jpg

2.11.24 Hajónapló, 2014.11.20, úton Dél-Afrika felé 13-ik nap, 243-ik nap (2014-11-25 20:12) - tothka

Egész éjjel 7.5 csomó fele sebességgel motoroztunk, illetve háromtól motorláztunk, mivel a kedvező szélben
kite em a yankeet. Reggel már csak 40 mérföldre voltunk a Durban bejára ól. A reggeli rádiózásnál kiderült, a
Voyager sincs sokkal közelebb Richards Bayhez, szerintem kicsit elspekulálták a dolgot és őket is elkapta az északi
áramlat, amit sehol sem említenek.

Azt hiszem ebben az idényben ez volt az utolsó éjszaka, az utolsó reggeli és az utolsó ebéd a tengeren.

[1]

A szél kedvezőre fordulásával még pár órát vitorláztunk is. Néhány óra múlva partot érünk és mondhatnám a har-
madik óceán átkelés is kipipálva. Én magamban inkább úgy fogalmazok, a harmadik óceánnal is megismerkedtem.
Nem tudom melyik a kedvencem, de az biztos, ezen az útvonalon az Indiai óceán a legváltozatosabb, a legtöbb
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meglepetést rejtő. Az összegzést a későbbiekre tartogatom, egyenlőre a bejelentkezési procedúrára és a kikötésre
koncentrálok.

A dél-nyuga szél a jelze nél előbb érkeze , így jónak lá am újra feltölteni a napi tartályokat, remélem utoljára
ezzel az ideiglenes megoldással. Míg én az üzemanyagcső rögzítésével kínlódtam a járó motor melle , a kokpitben
a plo eren elszállt az AIS vétel és ezt Jamie kisebb pánikkal élte meg és azonnali segítségért kiabált. I valamit
félre érthete , mert én csak annyit mondtam, csak akkor legyen ilyen kiabálás, mikor én a motortérben vagyok,
ha valóban veszélyben vagyunk. Jamienek sok jó tulajdonsága van, de inkább az érzelmei és indulatai irányítják,
most sikerült a félreértésből olyan cirkuszt csinálnia, melyet egyrészt nem lehet elfelejteni, másrészt teljesen in-
dokolatlan volt. Egy tény, én nagyon vártam ezt a megérkezést, sokat te em érte, de az édes megérkezés örömét
ez a kis incidens eléggé lerombolta.

[2]

Innentől aztán a rádiós bejelentkezés, a marinába való megérkezés számomra inkább napi ru n le , kipipálandó
feladat.

[3]

[4]
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Pedig a Dél-Afrikába való megérkezés őrzi talán leginkább az angol hagyományokat, a marina igazgató odajö a
hajónkhoz külön üdvözölni minket es az összes formalitás a lehető legudvariasabb és a régi időket idéző volt.

[5]
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[6]
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2.11.25 Hajónapló, 2014.11.21-27, Durban, 243-250-ik nap (2014-11-29 15:36) - tothka

A megérkezés utáni néhány nap nagyon gyorsan elrepült, ennek szegény Norvik a kárvallo ja, közel sem tudtam
úgy rendbe tenni haza utazásom elő , ahogy erede leg terveztem.

[1]
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Persze mindannyiunknak szüksége volt egy kis lazításra e nem kis izgalmakkal járó út után. Azért a legfontosabb
dolgok elkészültek, lemostuk, megszáríto uk és leszereltük a vitorlákat , illetve a grószt a Lazy Jack maradékaiba
csomagoltam, jó alaposan átkötve, mint egy kötözö sonkát.

[2]
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[3]

[4]
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Tara a konyha nagy részét te e rendbe, Jamie az első fürdőt és kívül lemosta a hajót, azért nekem is maradt bőven
tennivalóm, miután kedd reggel elbúcsúztunk egymástól. Vitáink ellenére úgy érzem sikerült némi csapatszellemet
összehoznom a három különböző nemze ségű, korú, szakmájú és érdeklődési körű Norvik-teamben.

[5]
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[6]

[7]
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Nem tagadom és ez valószínűleg a soraimon is átjö , az idei esztendő és ezzel ez a bő húszezer km-es vitor-
lás szakasz nem volt életem legsikeresebb éve. Ka lábtörése, az utána következő három operáció és ezzel a
közös nyaralás elmaradása elég rossz alaphangot ado a túrához. Ráadásul az első szakasz kivételével, ahová Jani
barátom elkísért, szinte végig gyakorlatlan, vagy totál kezdő crew-al hajóztam és innentől kezdve minden vitor-
laműveletnél segítenem kelle , vagy egyedül csináltam. E ől függetlenül azt hiszem a társaim a maguk tudása sz-
erint igyekeztek helyt állni és remélem az élményen kívül sokat tanultak is a hosszabb rövidebb szakaszokon, amin
részt ve ek. Nem akarok rangsort csinálni, mert egyrészt nem szeretnék senkit megbántani, másrészt nagyon
különböző habitusú emberekkel hajóztam, csupán az orosz crew érte el azt nálam, hogy megbántam, hogy fel-
ve em és utána egy felfrissülés volt a szóló szakasz Balitól a Cocos (Keeling) szigetekig.

Maga Dél-Afrika abban a pár villanásnyi időben, amit Durban-ben lá am belőle, nagyon kedvező benyomást te
rám, kárpótlandó az idei nyaralás elmaradásért.

[8]
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[9]
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[10]

[11]
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[12]

[13]
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[14]

[15]
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Csütörtökön délután fél négykor bezártam a hajót, utolsó pillantás hűséges és erős társamra és pár perc múlva
már a shu le busz repíte a reptérre.

[16]

[17]
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Ezzel véget ért a Norvik vitorlás földkerülő útjának második szakasza, a folytatás jövő februárban.

Azért időnként érdemes a naplóra nézni, most tervezem a jövő évi konkrét programokat és egyéb hírekről is beszá-
molok, ha nem is napi rendszerességgel, így a [18]www.norvikinfo mostantól (talán eddig is) nemcsak a hajózásról
szól, hanem általában az utazásokról. Az elmaradt fotók is hamarosan felkerülnek.

A telefonom november 28-ától újra él, az elérhetőségeim a honlapon megtalálhatóak. A további szakaszokra
hosszabb-rövidebb időre csatlakozha ok, és bárkiknek szívesen állok rendelkezésére, beszélgetésre személyesen.
Karácsonyig leszek Budapesten, majd január 10-étől február elejéig.
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2.12 December

2.12.1 2014.12.19, Budapest (2014-12-19 17:42) - tothka

HÍRLEVÉL!

Összeállt az ú terv a Norvik Földkerülésének utolsó, 8200 tmf-es szakaszára. Természetesen kisebb módosítások
lehetségesek.

- Indulás Durban-ből február 24-én Fokvárosba az időjárás függvényében. Ez 800 tmf-es szakasz, gyakorlo hajó-
soknak ajánlom, kiemelkedően sok tapasztalatot lehet gyűjteni

- Fokvárosból március 10-15.-ike közö indulunk a Zöldfoki szigetekre Szt. Ilona és Ascencion érintésével. Azoknak
ajánlom, akik ki szeretnék próbálni magukat hosszú óceáni vitorlázásra.

Fokváros - Szt. Ilona 1700 tmf

Szt.Ilona - Ascencion 700 tmf

Ascencion - Zöldfoki szigetek 1600 tmf

Összesen kerek 4000 tmf. Ez a szakasz kb. öt hét lesz.

- Kanári szigetekre április végén indulok, ezen a szakaszon fogom keresztezni, a saját korábbi utamat, innentől a
Norvik hivatalosan is megkerülte a Földet.

870 tmf, kb. egy hét.

- Az utolsó óceáni szakasz Kanári szigetekről Gibraltárba 710 tmf.

- Május 10-étől Földközi tenger, terveim szerint Málta érintésével (1000 tmf) érkeznénk az Adriára júniusban (750
tmf).

Az összes út megközelítőleg 8200 tmf, 15-16 ezer km. Jelentkezhetsz szakaszokra, vagy a kihívásokat kedvelők
az egész útra. Az utolsó szakaszon előnyt élveznek, akik segíte ék az eddigi utamat, illetve már részt ve ek
előző útjaimon. Részvételi feltételekről személyesen érdeklődhe ek, telefonon, vagy email-ban, a honlapon lévő
elérhetőségek valamelyikén.

TT

2.12.2 ELŐADÁS (2014-12-19 17:53) - tothka

Élménybeszámoló előadást tartok nemcsak hajósoknak január közepén Földkerülő vitorlázásom második sza-
kaszáról, Új-Zélandtól Dél-Afrikáig, az MTVSZ szervezésében. Az előadás terveze időpontja január 15-én 18:00
óra, a helyszínt a jelentkezők létszámának függvényében keressük, erről időben tájékoztatunk mindenkit. Szeretet-
tel várok minden érdeklődőt!

Kívánok, áldo karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet olvasóimnak!

Köszönöm, a bíztató sorokat és remélem, júniusban sokakkal találkozom az Adriára való megérkezésemkor.
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3. 2015

3.1 January

3.1.1 ELŐADÁS időpont! (2015-01-12 12:14) - ntoth

Földkerülő utam második szakaszáról, -Új-Zélandtól, Dél-Afrikáig- tartok élménybeszámoló előadást az előzőek-
ben már meghírdete időpontban, 2015. január 15.-én, este hat órakor.
Beszámolóm helyszíne a Rákóczi hajó a Vigadó téri hajóállomásnál.
A lehetőségért köszönet a MAHART Pass Nave Személyhajózási K -nek.
Az előadásom nem csak a vitorlázóknak lehet érdekes, hanem mindenkinek, aki érdeklődik az egyéni utazás ka-
landjai után. Minden érdeklődőt szerete el várok. A részvételi szándékotokat kérlek jelezzétek a Jacht Akadémia
email címére Molnár Eszternek az [1]info@vitorla.com email címre, segítve ezzel a szervezés lebonyolítását.

T.T.

1. mailto:info@vitorla.com

Nagy Imre (2015-01-18 14:54:23)
Szia Tamás! Nézd meg ezt a linket.h p://isailor.us/

3.2 February

3.2.1 Hajónapló, 2015.02.03, Durban, 3-ik nap (2015-02-03 18:08) - tamastoth

Télből a nyárba! Bucsu Budapes ől.

Az erede tervektől eltérően két hé el előbb jö em vissza, illetve jö ünk vissza a Norvikra, mivel Ka is velem
tarto egy három hetes országjárás erejéig.

[1]
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Szűkebb hazám, Buda gyönyörű hóeséssel búcsúzo tőlünk, az ablakunkból gyönyörködtem a Széchenyi- hegy téli
pompájában.

[2]
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Gyorsan elrepült ez a két hónap, még nem ülepedtek le az élmények, de az első napok eseményei rádöbbente ek,
miért is kell nekem bejárni a világot, hogy a sokak által irigyelt Európát ismételten felfedezzem magamnak. Persze
ez nem jelen azt, hogy ne hajózzak újabb és újabb helyeket felfedezni, de nagyon kellemes megint megélni Európa
és kis hazám sokszínűségét.

Az o honi eseményekről röviden. Ka várt a reptéren, közel kilenc hónap után nagyon édes a viszontlátás. Az
adven várakozás téli budapes programokkal repíte e az időt. Karácsonyi vásár, opere előadás, találkozás sok
hajós bará al, a rokonsággal, idősebb unokáim iskolai évzáró szereplése, mind-mind pörge e az idő kerekét. A
karácsony a családdal szinte egy villanás volt, másnap már utaztunk havat keresni az Alpokba.

[3]

Viktorékkal töltö ünk egy hetet Tirolban, egy síelős szilveszteren.

[4]
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Oliver unokánk egy vasgyúró le , Panni pár nap síiskola után vidáman száguld apja segítségével.

[5]
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Utána elkísértük őket Svájcba, mert kíváncsiak voltunk az új családi házukra.

[6]

[7]
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Rövid volt az együ töltö idő, nehéz szívvel búcsúztunk svájci unokáinktól, de még egy kellemes vendégség várt
ránk Saci húgoméknál Ingolstadt melle o honukban.

[8]
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I tarto am egy élménybeszámolót a helyi Petőfi körnek és „megfenyege em” Géza sógoromat, hogy ezentúl
sokkal gyakrabban látogatjuk őket. Ez a bő két hetes út kárpótolt minket a Ka balesete mia tavaly elmaradt
túrától.

Újra Budapest. Orvosi vizsgálatok, igazolvány hosszabbítások, némi pénzügyi dolgok rendezése, ezek nem mind
szép feladatok. De! Kaptam lehetőséget újabb élménybeszámolót tartani s lszerű környezetben a Rákóczy hajón
és a volt gimnáziumomban. Próbálom a nagypapa szerepet i hon, unokáim hálás közönség. Gergő igazi Lego kon-
struktor, Kinga első le a kerüle német nyelv szavalóversenyen a korosztályában. Ők mindke en jól úsznak, ami
fontos lesz a közeljövőben. Soha nem felejthető program kedves hajós barátom meghívása a mai pes éjszakába,
év zedek óta nem buliztam ekkorát Budapesten.

Sajnos több rokoni, bará program elmaradt, de reményeim szerint ez a szakasz, ami a legrövidebb az utam során,
„csupán” kb. 16ezer km, szerencsésen teljesíthető lesz és a nyári idényt már az Adrián töltjük.

A mostani repülő utunk nem volt kellemes, mivel ilyen hosszú átszállással még soha nem utaztunk, a zenegy
óra se nem hosszú, se nem rövid. Viszont az ellátás első osztályú és a Dubai-Durban szakaszon egy kedves mag-
yar stewardess, Bori külön kényeztete minket. A vámvizsgálat udvarias volt és rövid, a whisky-t s a csokoládét
kérdezték, egyiket se hoztunk. Sajnos a vízummal nem juto am eredményre, mivel ez automa kusan egy hónap,
remélem lesz egyszerű megoldás a hosszabbításra.

A reptéri busz fejenként kb. kétezer Ft-ért egy óra ala a marinába repíte , természetes, hogy izgato an vártam
a találkozást a Norvikkal.

[9]

A belépő kártyám működö , a kulcs is, nagyon jó érzés volt elfordítani az áramtalanító kapcsolót és minden életre
kelt. Megy a világítás, a hűtő, a sziva yúk, stb. Az aksik 12,42V-on vannak. Holnapig nem lesz par áramom, de
ami szükséges, működik.

Borús estére érkeztünk, éjjel elég hűvös volt, pont jó az átálláshoz. Reggel elmentem az irodába, hogy bekapcsolják
a par áramot, bőrig áztam. Délutánra kisütö a nap, igazi nyári idő van. Először a telefon kártyám töltö ük fel,
utána csináltunk egy „kis” bevásárlást, 40kg biztos volt. Szerencse, hogy közel a marina. Jó döntés volt, hogy
Durban-ben hagytuk a hajót, ez egy lüktető nagyváros, rengeteg látnivalóval és szolgáltatással.
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Másnapra aludtuk ki magunkat. Fél hétkor ébredtünk, Ka kérdezte aludhatunk-e még? A második ébresztő
kilenc óra. Azt gondolom innentől visszazökkentünk. Ez a hét a Norvik rendbetételével telik, de közben tervezünk
pár helyi programot. Nagyon jó újra a hajón, igazi jó társam, hogy minden rendben. Ka nagyon finom ebédet
készíte , én felte em az árnyékoló ponyvákat, amitől a belső hőmérséklet gyorsan öt fokkal csökkent, van egy kis
szél, igazán kellemes.

[10]

A tél, a hó, Európa, megint nagyon távol, kezdődnek az új kalandok és kihívások, remélem mindenről beszámolha-
tok. Bará üdvözle el az egyenlítő másik oldaláról és jó szelet a hajósoknak:
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Nagy Imre (2015-02-04 14:49:47)
Szia Tamás örülök,hogy szerencsésen megérkeztetek remélem nekük is minden rendben lessz. Üdv Imre.
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Izsó Hunor (2015-02-05 17:05:05)
Örülök, hogy újra a fedélzeten vagyok, jó erőben, egészségben. Hiányoztak már a bejegyzések. Biztos szép, változatos
szakasz elő álltok. Üdvözle el : Izsó Hunor

3.2.2 Hajónapló, 2015.02.04-06, Durban, 4-6-ik nap (2015-02-06 18:28) - tamastoth

Negyedikén minden dolog a visszazökkenésről szólt. Ez gyakorla lag azt jelen , hogy tervezel valamit, utána pedig
alkalmazkodsz a körülményekhez. Nem emlékeztem, hogy a múlt évben is ilyen rendszeresek voltak az áram-
szünetek, de ez most mindennapossá vált. A Norvikon nem vesszük észre, de a városban nem működnek a jelző
lámpák, a bankok, és a pénztárgépek az üzletekben. Az emberek ezt türelmes sorban állással élik meg, viszont a
mi mai kis bevásárlásunk bő két óra volt. Az utcai nyüzsgés még szokatlan, de számomra közel se kellemetlen, én
i vendég vagyok, élvezem a kirakatot. Durbant még nem fedeztük fel, de mindke őnknek tetszik a nagyvárosi
lüktetés.

Este sült kolbászt e ünk sült krumplival, ami nem volt jó ötlet, mivel éjjel nagyon meleg volt és ez inkább téli kaja,
egész éjjel szomjasak voltunk.

[1]

Délután befuto mellénk három ismerős hajó, egy izraeli, egy német (Aspasia2) és egy osztrák.

[2]

559



Az izraeli hajón érkeze egy nagyon szép cica is Törökországból.

[3]
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A kis disznótoros vacsora után reggel próbáltunk kicsit lazítani, de meglepetésünkre váratlanul megjelent egy szim-
pa kus, fiatal, ciprusi srác, akivel már leveleztünk, hogy crewként a Norvikon hosszabb szakaszon velem tartana.

[4]

Meghívtuk reggelire, utána kezdődö a talán soha véget nem érő hivatalos procedúra az én vízumom meghossz-
abbítása ügyében. Szinte semmi eredményre nem juto unk, de a nap elment vele.

[5]

561



[6]

A Kikötő office-ban kezdtünk, majd a Vám és az Imigra on office következe , semmi eredménnyel, mivel kiderült,
hogy csak online lehet vízumhosszabbítást kérni.
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[7]

A hivatalok közö szaladgálást egyre erősebb szél kísérte, végül már csípte a lábunkat a szél hordta por.

[8]
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[9]

[10]
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[11]

[12]

565



Hazaérve sajnos azt konstatáltuk, hogy a kifeszíte napvédő ponyvánkat igencsak megtépázta a szél, gyorsan be
is szedtük. Épphogy csak kipihegtük magunkat és már meg is érkeztek a vendégeink az Aspasia2 hajóról. A német
házaspárral már találkoztam Balin. A hazai pálinka a Balatoni nyaralásukra emlékezte e őket. Sok jó tanácsot
kaptunk a környező látnivalókról, ők már meglátoga ák a közeli nemze parkokat.

Másnap reggelre szelídebb időre ébredtünk, de mondhatjuk, hogy a napot a kutyák e ék meg. A szokásos rövid
délelő bevásárlás az áramszünetek mia megint bő két órára sikerült és visszaérve a hajóra az internetünk is
meghalt.

[13]
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Alkoholos italokat csak Liquor Shopban lehet venni.

[14]
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[15]

A pénztárgép pénzes fiókja ráccsal véde az oda nyúlkálás ellen.

[16]
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[17]

[18]

569



Bár próbálkoztunk online hosszabbítással, de végül is vissza kellet menni a Telcom irodába reklamálni. Ez egy
bonyolult folyamat volt, nem részletezem, még egy sétával járt ide-oda, a klíma is kellemes, de gyakorla lag így
eltelik a nap. Közben Ka főzőcskéze előre is, így, ma sem megyünk el a csábító é ermek valamelyikébe.
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Nagy Imre (2015-02-09 18:00:31)
Szia Tamás ! A Józsi irt neked egy mailt a rádió engedélyek mia , Várja a válaszodat. Üdv Imre.

3.2.3 Hajónapló, 2015.02.07-08, Durban, 7-8-ik nap (2015-02-08 19:09) - tamastoth

A tegnapi sikertelen vízumhosszabbítás mia reggel a marina irodában kezdtünk, sajnos nem sok eredménnyel.
Persze hét végén a hivatalok zárva vannak, hé őn reggel próbálkozunk újra. Emia a programunkat is á erveztük,
először a környéken turistáskodunk és csak később repülünk Fokvárosba, ha sikerült elintézni az i eni dolgainkat.

[1]

A transzformátor állomás védelme

Szombat lévén mára a Viktoria Market (indiai piac) meglátogatását terveztük.

[2]
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[3]

Ez a jacht klubhoz közeli látványosság. Ka mindenhol keresi az egzo kus fűszereket elismerten nagyszerű kony-
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hájához. A fél órás séta a piacig jó keresztmetszetet ado a nyüzsgő Afrikáról.

[4]

Cipész az utcán

[5]
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Az utcán hömpölygő emberáradat sem zavart több hajléktalant, hogy a járdára merőlegesen állig betakarózva
aludjanak délelő z körül.

[6]

574



[7]

[8]
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[9]

Útközben próbáltunk pénz váltani, de ez nem egyszerű Durbanban, nem is lehet csak összesen két bankban, ami
persze jó messze van tőlünk, így maradt az ATM. A piacon a szokásos áramszünet, az üzletekben apró led lámpák
segí k a kiszolgálást.

[10]
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Kóstoltatás után számunkra különleges, de nagyon finom fűszerkeverékeket ve ünk.

[11]
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[12]

Dohány

Elég nagy kanállal mérték a zacskókba, a végén egy zseb kalkulátoron muta ák az árat, szegény Ka a
meglepetéstől csak sűrűn pislogni tudo rám. Nem gondolom, hogy becsaptak volna minket, de tudomásul kell
venni, vége a legendásan olcsó áraknak, különösen abból az aspektusból, amennyi egy magyar átlag kereset, vagy
egy köz sztviselői fizetés. Persze semmit nem hagytunk o , ezek jó kis kiegészítések lesznek az o honi konyhában.

A piac emeletén egyből egy szuvenír boltba botlo unk. Ve ünk egy szép asztalterítőt és megbeszéltük a tulaj-
donossal, hé őn visszajövünk egyéb vásárfiát venni.

[13]
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Innen kezdődö az igazi Afrika, a Zulu piac. Ez nekünk a marokkói autós túránkat idézi, fantasz kus volt, persze
hozzáteszem, csak az egzo kus utazásokat kedvelők szemével nézve.

[14]
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Be kell vallanom egy fűszert, vagy annak látszó dolgot sem ismertünk fel, ehhez kellene egy helyi vezető, viszont a
látvány és a fülsike tő zene lehengerlő.

[15]

[16]
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[17]

[18]
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I is tudtunk venni pár dolgot köztük pár süteményt, Ka még a helyi WC-t is kipróbálta, elmondása szerint
megütö e a nyolcvanas évek bulgár szintjét.

[19]
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[20]

Így könnyű cipekedni

[21]
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Piac mögö kisbusz parkoló

A Norvikon beázik az egyik ablak, ehhez kerestünk még Sikát hazafelé menet, talán fél eredménnyel, még nem
próbáltam ki.

[22]
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Papírbolt

[23]

585



Likőr bolt rácsozva

Mikor megérkeztünk Durbenbe, kicsit hűvös volt az idő, német szomszédaink panaszkodtak is az előző he hűvös,
húsz fok ala időjárásra. Most viszont tombol a nyár, visszafelé a Norvikra már én is felve em a helyiek jellegzetes
kimért lépéstempóját.

[24]

A vasárnapi programot Ka javaslatára a hajó felkészítésére változta uk. Ez egyenlőre, még mindig a takarításról
és a rámolásról szól. Ma már harminc fok fele volt a csúcshőmérséklet és a következő napokban ez tovább
nő. Igazi nyár van, de kicsit hirtelen az o honi télből. Ke őig futo a az energiánkból, Ka nagyon finom ebédet
készíte , gulyás leves palacsintával. A palacsintából az Aspasia2 legénységének is juto . A délutáni kis pihi után
hajónapló, ma könnyű vacsora, gondolva a holnapra. Napközben persze egy jó pár e-mail.

Az o honi hidegből egy kicsi most jól jönne Durbanbe.
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Dévényi József (2015-02-10 10:24:06)
Szia Tamás, Küldtem egy emailt a rádióengedély megújítással kapcsolatban. Beszéltem Gáborral is ezzel kapcsolatban kéne
Skypon beszélnünk. Üdv, Józsi

3.2.4 Hajónapló, 2015.02.09-10-11, Durban, 9-10-11-ik nap (2015-02-11 18:40) - tamastoth

A hé ő délelő a vízum hosszabbításom online intézésével telt. A hivatalnak írt email segítségkérésünkre megkap-
tuk a választ, hogy a regisztráláshoz tartozó jelszóban, ugyan speciális karaktert is kérnek, de az nem lehet ?, mert
akkor a rendszer feldobja a talpát és nem tudunk időpontot foglalni, persze a ?-let használtuk. Ezen felül délutánra
sikerült a folyamatot végig vinni, nem kis segítséggel a marina irodától, így van időpontunk jövő hét szerdára a hi-
vatalba és kifizethetünk a közel 45000 Ft-ot a két hetes hosszabbításért. Bár ennek intézése még újabb telefon infót
követelt. Finoman fogalmazva is kicsit differenciáltabb véleményem van az országról, bár az emberek kedvesek,
barátságosak, de az adminisztráció az ázsiain is túltesz. Ezt ellensúlyozandó, a marina iroda önzetlen segítsége,
minden problémánk megoldásában.

Minden nap illik valami hasznosat is összehoznunk, délután rendbe te ük a hátsó kabint és „befaragtam” az új
szintkapcsolót az első fürdőszoba sziva yújához. Ebben a legbosszantóbb az állandó hajós probléma, hogy arany
árban nagyon gyenge minőséget kapunk. Ez soha nem fog jól működni, mert minél drágább, annál kevesebb fogy.
Végül nem kis ötleteléssel, sikerült az új kapcsoló hiszterézisét is feljavítani egy darab zártcellás poliuretán hab
felragasztásával az úszóházra, de lehet nem fogom megúszni az egyedi gyártást i sem.

A problémák ellenére este a kellemes, hűs szellőben a fedélzeten a mólón sétáló dél-afrikai fiatalokat nézve próbál-
tuk megtervezni a következő napi programot.

Kedden a marina irodában kezdtünk, hogy megérdeklődjük, hogy melyik bankban fizethetjük be a vízumdíjat (nem
egyértelmű, mert a banki szolgáltatások bankonként és helyenként nem ugyanazok). Nagyon meleg van, így a sok
program mia nem lesz könnyű napunk. Először a banki befizetést intéztük el.

[1]
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Kellemes meglepetés, hogy bizonytalanságunkat látva egy alkalmazo kérés nélkül a segítségünkre volt (ez külön-
ben általános, a hivatalos helyeken mindenhol van segítő a hülyék részére) és nem volt áramszünet .

[2]
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A pénztáros hölgynek is volt pár kedves szava és érdeklődö , honnan jö ünk. Ezekkel csak azt szeretném érzékel-
tetni, hogy a környezet, az emberek nagyon kedvesek, eddig semmi atrocitás nem ért minket, bár nehéz eligazodni
az i eni bürokrácia útvesztőiben.

[3]
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A mai fő program az indiai piac újbóli meglátogatása.

[4]
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Most egész más képet mutato a Victoria-Market, mint előző látogatásunkkor, igen most nem volt áramszünet,
az összes standot meg tudtuk nézni.

[5]

[6]
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Belek, agy és egyéb belsőségek a 34 fok melegben, de nem látszódtak romlo nak!

[7]
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Kacatos bolt

[8]

Sok üzletet végigjártunk, de most csak Ka ajándékát ve em meg. A vásárlás után az üzlet tulajdonosa, egy igazi
indiai úriember felajánlo a, hogy egy fiatal alkalmazo juk visszavisz a marinába minket. Kellemesebb volt az új
Audiban hazarepülnünk, mint az apostolok lován a 34°C melegben.

[9]
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Sajnos a készleteink fogyóban, így rövid pihi után megrohamoztuk a szokásos üzleteket.

[10]

594



[11]

A millió fodrászszalon egyike, minden fonást tudnak

Délután még betudtuk adni a gázpalackunkat is feltöltésre.

[12]
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[13]

Szerencsére volt maradék kajánk, így a főzéssel nem kelle bajlódnunk, mert mondhatom, teljesen kinyúltunk a

596



nap végére. Ehhez csak annyit, hogy már reggel nyolckor közel harminc fok volt.

Szerda!

Végre kellemesebb a hőmérséklet, de hogy ne legyen minden kerek, beállt a derekam. Erre van jó gyógyszerem,
szerencsére évente csak pár alkalommal kell használnom, de négy–öt óra, mire hat. Így persze a mai nap sem indult
korán. Bár még reggel felhívtunk egy ponyvavarrót, hogy ma jön, de sajnos nem érkeze meg es g sem. Délelő
udvarias látogatásunk volt a Police-tól, felve ék az adatainkat, természetesen minden rendben, csak az értelmét
nem tudom, mint amikor o hon megállít a rendőr és egy csomó dolgot kérdez, bár semmit nem köve em el. A
mai netes kalandunk a bérautó kereséssel telt. Működik i a net, de nagyon lassú és az infókra sem szabad mérget
venni, mert amelyik közeli autó kölcsönző irodára azt írta, hogy zárva, végül séta közben megtaláltuk. Végül megint
a marina irodában kötö ünk ki, i Adri a nagy segítségünk. Estére még semmi eredmény, de reggel nyolckor újra
kezdünk.
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3.2.5 Hajónapló, 2015.02.12, Durban, 12-ik nap (2015-02-12 19:28) - tamastoth

A mai nap sikertörténet.

[1]
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Reggel másfél óra ala tudtunk bérelni egy számunkra megfelelő autót, szépen beraktuk a marina parkolójába,
majd holnap küzdünk a fordíto közlekedéssel. Ez remélem most sem lesz probléma, először Máltán veze em a
másik oldalon 1984-ben. Ez bizony régen volt, de azóta többször volt alkalmam gyakorolni.

[2]
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A kocsin kívül elintéztük gázpalack töltését, illetve elhoztuk a töltö gázpalackot.

[3]

599



Közben a tulaj kutyája grá sz sztára nyalta a lábaimat.

A ponyva varró is jö , elvi e a bimini ponyváját javításra (szerintem pofátlanul drága), de szép, fehér, öreg ember
volt. És mivel ő nem vállalta a vitorla javítását, így kellet egy újabb vállalkozót keresnünk a vitorla javításához, ez
viszont egy fiatal ember volt, aki reális áron vállalta a jövő hét végére. Délután a telefonomat is feltöltö ük a
hátralevő időre és csináltunk egy kis bevásárlást az útra.

[4]

[5]
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Ők, a fodrászatot (a hajfonás mindenféle módját képpel) reklámozó asszonyok

[6]
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[7]

[8]

602



A gyerekek i is uniformisban járnak iskolába. A holnapi naptól kis kalandozást tervezünk több nemzetközi park-
ban, természetesen majd beszámolunk élményeinkről.
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3.2.6 Hajónapló, 2015.02.13, St. Lucia, 13-ik nap (2015-02-18 20:32) - tamastoth

Igen kicsit késésben vagyok a naplóval, de egy pár napos kiránduláson voltunk, most már hazaértünk, így jönnek
majd sorban a naplók. Szerencse, hogy csak az es naplóíráskor konstatáltam, hogy ma 13-a péntek van, de
szerencsére egyáltalán nem hiszek ezekben a babonaságokban. Mától igazi nyaralást kezdtünk, Ka t szeretném
kicsit elkápráztatni a következő napok programjaiban. Csupán a napi tényekről szól a beszámoló. A tervezetnél
természetesen később tudtunk elindulni, de fél kilenckor már száguldo unk kis autónkkal észak felé.

[1]

Hála az okos telefonoknak nagyon gyorsan kijuto unk Durban belvárosából, innen rábíztuk magunkat a dél-afrikai
autós térképre. Terveink szerint nem a fizetős autópályán, hanem a kis városokon átmenő régi főúton indultunk
utunk első állomására, Richards Bay-be. Innen már csak az útszámot figyeltük, kikapcsolva a GPS-t, csakhamar
észreve ük, hogy az úton nem észak felé, hanem délnek haladunk.

[2]
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Sikerült egy jó nagy kört tennünk Durbanben, szerencsére nem szoros a mai programunk, így csak jót neve ünk a
dolgon.

[3]
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Innentől a Google térkép kapta a fő szerepet, nem is tévedtünk el többet. Elkápráztato minket a vegetáció
csodálatos harsogó zöld árnyalatai és az útba eső kisvárosok színessége.

[4]

Éppen ezért választo uk, ezt a lassabb, de sokkal több élménnyel járó utat , mint az autósztrádát.

[5]
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[6]

[7]
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[8]

Első állomásunk Richards Bay volt, ahol a nemze parkok látogatásához megve ük a Gold Rhino kártyát.
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[9]

Innen egy pár perces kitérővel megnéztük a Zulu marinát is. Nem volt könnyű átjutni a biztonsági őrön, de végül
is sikerült pár fotót készíteni. Újólag megállapíto am, jó döntés volt Durbanbe érkezni egy lüktető nagyváros
szívében lévő marinába. Innen a GPS szerint egy óra le volna ST. Lucia, mai végső ú célunk, de néhány dugókkal
tűzdel szakasz után két óra múlva érkeztünk meg. Pár szó a közlekedésről, gyorsan átálltam a baloldali közlekedésre,
ebben nagy segítség volt nemcsak az, hogy London belvárosát is beleértve több ilyen szituációban veze em, de
az i eni vezetési s lus kifejeze en barátságos és segítő kész. Jani barátom, viszont igen gyakran eszembe juto
, valahányszor az index kar helye az ablaktörlőt kapcsoltam be. Ez pikus hiba a másik oldalhoz szoko vezetők
körében, Új-Zélandon Jani vezete és mindég tudtam, ha megy az ablaktörlő valamerre kanyarodni fogunk.

St Lucián, az igazi afrikai nyaraló helyen nem volt megrendelt szállásunk, de mivel az idény végén járunk találtunk
egy kellemes apartmant úszómedencével a város közepén, reális áron ( 60 EUR/éjszaka reggelivel).

[10]
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[11]

[12]
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[13]

Felfrissülés után este te ünk egy kis sétát a városkában
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[14]

és megvacsoráztunk a szemben lévő elegáns é eremben, csak az volt a

baj, hogy minden vendég fehér volt, nekünk ez már nem jó érzés.

[15]
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Holnap elmegyünk egy local é erembe.

Vacsora közben fiatal fiúk tánccsoportja tarto alkalmi zulu tánc bemutatót az é erem melle téren, amit az
utána követő kalapozáskor természetesen honoráltunk. A vacsora nem csak bőséges volt, hanem nagyon finom is,
az ár méltányos, a kiszolgálás nagyon udvarias, de sajnos az apartmanban felejte em a pénztárcámat. Szerencsére
egy rész a dolgok i nem történnek túl gyorsan (számlázás), másrészt közel volt a szállásunk, így mire a számlát
hozták, én már feltöltö pénztárcával vártam fizető pincért.

Az első napi tapasztalatunk az, hogy mennyire boldogok vagyunk, hogy többet láthatunk ebből a gyönyörű ország-
ból és az igazi kalandok csak most következnek.

[16]
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[17]
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3.2.7 Hajónapló, 2015.02.14, St. Lucia, 14-ik nap (2015-02-18 20:52) - tamastoth

Reggel kipihenten ébredtünk, nagyon kényelmes az ágyunk, a klímát az erede leg 18 fokról 27 fokra állíto uk,
pont annyi volt a szokásos éjszakai hőmérséklet, mint a hajón az utóbbi időben. A korai reggelivel gyerekkorom
óta hadilábon állok. A szívesen kínált meleg reggeli nálam egy croisson és két lágy tojás jelente e.

[1]
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[2]

Reggeli után gyorsan összeszedtük magunkat és elautóztunk az Mflozi folyó torkolatához, ahonnan indulnak a
kiránduló hajók víziló és krokodil lesre.

[3]

615



[4]

A mi hajónk 10-kor indult, mindjárt a kikötő stég melle látha uk a gyönyörű sárga szövőmadarak fészkeit és

616



melle e tanyázo az első víziló család.

[5]

[6]

617



[7]

A folyón felfelé haladva igen erős szélben (várhatólag ma érkezik egy front) mindannyian csak táto uk a szánkat a
sok kisebb és nagyobb víziló család lá án.

618



[8]

Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy ezen a területen több mint 1000 víziló és 2000 krokodil él.

[9]

619



Tegnap még csak mosolyogtam azokon a különleges útjelző táblákon, melyek víziló és elefánt veszélyre hívták fel
a figyelmet, valamint arra, hogy ne etessük a majmokat. Úgy látszik, i ezeket komolyan kell venni, bár azt hiszem
a legbiztonságosabb megoldás, ha eltorlaszolná az utat néhány ilyen hatalmas állat azonnal visszafordulni. A jól
sikerült hajókirándulás végén még egy hatalmas krokodilt is lá unk búcsúzóul. A városban is több helyen tábla
figyelmeztet, hogy éjjel bejöhetnek a városba vízilovak, ez már csak azért is elképzelhető, mert pár éve a fiunk is
láto a városba betévedt vaddisznót az utcánkban.

[10]

620



A túra végeztével leautóztunk St. Lucia indiai óceáni strandjára. Ez az egyik legszebbfekvésű homokos strand
volt, amit lá am eddigi utam során. A friss szélben meglehetősen nagy hullámokkal. Rengetegen piknikeztek,
strandoltak és egy komple zulu együ es tarto bemutatót.

[11]
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Az egyre fenyegető, gyülekező felhők mia a délutáni fürdőzés elmaradt, helye e te ünk egy város néző körutat
a villanegyedben. Nagyjából feltérképeztük az egész kisvárost, gyönyörű villák a természet tobzódása a kertek-
ben valóban egy paradicsom. Az utcán i nem macskákkal és kutyákkal találkozik az ember, hanem számunkra
ismeretlen állatokkal, hol egy kajmán fut át az autó elő ,

[12]
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hol majmok csapatába botlunk.

[13]
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Délután visszafelé ve ünk egy állatkertet a helyi fafaragóktól. Gyors pizza ebéd közben jö ünk rá, hogy ma
Valen n nap van.

[14]

Rengetegen jö ek turista buszokkal a városba, így az es vacsorához rendeltünk asztalt a szemköz é eremben.
Így a helyi é erem most kimaradt, mivel egyre jobban dörög az ég és az előrejelzés heves záport jelez.

[15]
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A vacsora áramszüne el végződö , így a közeli apartmanunkba vakon botorkáltunk vissza, a telefonom, akku-
mulátora az ajtó nyitáskor lehe e ki lelkét. A Valen n nap igazi roman kus befejezése volt a fejlámpával való
zuhanyozás. Szerencsére egy óra múlva megjö az áram így a klíma és a hűtő is működö .

[16]
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3.2.8 Hajónapló, 2015.02.15, Hluluwe nemze park, 15-ik nap (2015-02-19 07:10) - tamastoth

A könnyű reggeli után elbúcsúztunk ST. Luciától és a mostani túránk legizgalmasabb állomásai felé ve ük utunkat.

[1]
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Két nemze parkban rendeltünk szállást, a Hluhluwe-ben egy luxus kunyhót, az Imfloziban még nem tudjuk, mit,
később beszámolunk róla.

[2]

627



Kb. 12 elő értünk a nemze park bejáratához, a Gold Rhino kártyánkkal megspóroltuk a belépő díjat, ami egy
napra több le volna, mint a kártya kiváltásának költsége. Ezeket a hasznos információkat Szuzitól kaptuk az
Aspasia2 háziasszonyától. A belépési formáságok után kis kerülő ú al indultunk szállásunk felé. Nagyon gyorsan
találkoztunk az első fehér orrszarvú családdal, békésen legelésztek tőlünk pár méterre.

[3]

[4]
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Ez igazán kellemes meglepetés volt, mivel rengeteg állat hirde magát tengeren és szárazföldön, de gyakorla lag
élőben nincs találkozás. Ekkor még nem is sejte ük, hogy ebben a nemze parkban a nagy állat sűrűség milyen
izgalmas pillanatokat is okozhat. Tovább haladva megnyugodva konstatáltam, jó ötlet volt kis kocsit bérelni, ennek
rövid a tengelytávja és mint egy kis dodgemmel szlalomozunk a kátyúkkal teli földúton. Persze lépésben. A Hilltop
Resor g vezető úton még találkoztunk egy pávián majom csapa al, szemmel láthatólag mi jobban izgultunk a
találkozástól, mint ők, mert ránk se bagóztak.

[5]
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[6]

Ezután még megcsodáltunk egy magányosan legelő rinocéroszt, majd még egy majom csapatot és megkönnyeb-
bülten értünk fel a Resort Recep o-jának parkolójához.

630



[7]

[8]
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[9]

A szervezés és az információ csere nem erőssége a helyieknek, folyamatosan felhívták a figyelmünket minden fóru-
mon, hogy 14-óráig be kell jelentkezni, mert bezár a recepció, de a valóság, hogy mint minden normál szállodába
14 után lehet bejelentkezni és a recepció este 7-ig van nyitva.

[10]

632



Ka elfáradt az ú izgalmaktól, nehezen ve e a poénomat, valami lepukkadt kunyhóban fogunk lakni. Hogy oldjam
a feszültséget meghívtam Ka t ebédelni, még a házikónkra vártunk. A helyi gyorsétel specialitást e ünk a Bunny
chow-t, ez egy kenyérbe töltö currys csirke.

[11]
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[12]

Az ebéd végeztével visszamentünk a recepcióra, ahol egy másik hölgy közölte, hogy várni kell még egy fél órát még
kész lesz a szálláshelyünk. Végül sikerült elfoglalnunk a hűvös, nádtetős kunyhót, ami kb. akkora, mint a velencei

634



házunk.

[13]

[14]
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[15]

[16]
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Gyönyörű panoráma terasszal, úgy éreztük a paradicsomba kerültünk. Gyorsan összekaptuk magunkat és már
indultunk is egy újabb állatnéző körútra. Most a Nizimane folyó melle útvonalat választo unk, mivel i nagyobb
az állat sűrűség a víz közelében. Először egy dagonyázó vaddisznó csapatot lá unk, majd egy kaffer bivaly csordát,

[17]
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[18]

nem sokkal később több fekete orrszarvút és közben ki-ki kukkanto unk a kilátópontokról a folyóra. Az egyik ilyen
ki kitérő után mikor visszatértünk az útra egy viszonylag meredek kaptatón felfelé tőlünk pár méterre egy hatalmas

638



hím orrszarvú foglalta el az utat, nem éppen szívélyesen mosolyogva felénk.

[19]

[20]
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A kis Huday-al úgy tola am vissza, mint az amerikai Sherman tankok, mikor szembe találkoztak a német Tigrisekkel.
Orrszarvúnk csak a családját felügyelte míg áthaladnak az úton szemlátomást fedezve a nőstényt és egy kisebb
borjat. Mit mindjak szívdobogtató élmény volt 10-15 méterre átélni a találkozást.

Úgy gondoltuk mára elég az állatseregletből, de még visszafelé találkoztunk újabb rinocéroszokkal és egy aranyos
nyala an lop családdal, szomorú volt rágondolni, hogy a természet törvénye szerint a kicsik egy része az oroszlánok
eledele lesz mielő felnőnek.

[21]
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[22]

Visszaérkezve a szállásunkra volt egy kisebb zivatar, a teraszunkat telefújta a szél a tetőről fűvel. A sok izgalom
után megérdemeltünk egy kiadós vacsorát, ami nagyon finom volt a kategóriájának megfelelő áron. Kb. hatszáz
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méter magasan vagyunk, valószínű ez és a tradicionális épület biztosítja, hogy klíma nélkül is nagyon kellemes
hőmérséklet van a szállásunkon, így nagyon jót aludtunk.
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3.2.9 Hajónapló, 2015.02.16, Imfolozi nemze park, 16-ik nap (2015-02-19 15:38) - tamastoth

Sok napkeltét lá am a tengeren, de nagyon izgato az afrikai napfelkelte a környező dombok mögül.

[1]

642

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0007.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0014.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0016.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0020.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0022.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0029.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0026.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0033.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0034.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0035.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_4166.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_4167.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0041.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0038.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0037.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0040.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0058.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0057.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0045.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0044.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/S1430006.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/02/S1430005.jpg


Nehéz leírni a sárga, narancs és vörös színek tobzódását, a felhők tükrében, ahogy az éjszaka átadta helyét a
hajnalnak, a teraszunk elő domboldalon egy hatalmas kafferbivaly csorda vonult végig lakmározva a friss füvet.
Ez jó kezdet volt a mai programokhoz. A camp kite magáért a reggeli óriási választékú volt. Fél zkor már úton
voltunk az újabb állatokat keresve. A táj változatossága a hegyvidéki környeze ől a szavannás, gyérebb növényzetű
tájakig lenyűgöző volt. I valóban nagy az állat sűrűség. Szuziék panaszkodtak, hogy a Kruger parkban szinte nem
lá ak állatot. Sorrendben, hogy milyen állatokat lá unk ma: először egy nagy varacskos disznó néze velünk
szembe, majd békésen eloldalgo , legközelebb a zebrákat és impalákat lá unk a domboldalban, majd nemsokára
az úton is jö ek velünk szemben, illetve melle ünk.
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[5]

Én még két állatot szere em volna látni zsiráfot és elefántot, így nem is akartam elhinni, mikor Ka szólt, hogy o
van két zsiráf.
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Nem sokára a következő kívánságom is teljesült, egy egész elefánt csordát lá unk, vagy 10 elefántból állt, legelöl
és leghátul a két legnagyobb vonult, középen meg a kicsik.

[8]

[9]
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[10]

Az Imfolozi parkba való bejelentkezéskor találkoztunk a dél-afrikai utunk egyetlen külföldi autójával egy svájci rend-
számú Steyer terepjáróval. A feliratai szerint végigjárták Afrikát.
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[11]
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Ez régen és ma sem volt kis kaland. Ahogy átmentünk az Imfolozi parkba már megint zsiráfokba majd egy majom
csapatba ütköztünk. Érdekes volt megfigyelni, hogy valóban milyen munkamegosztás van az csapatban élő álla-
toknál, vannak figyelők, i pl. két majom fölmászo egy fára még elvonult a csapat és csak később mentek utánuk
és ugyanezt figyeltük meg egy későbbi gazella csapatnál, ahol volt néhány szigorúan figyelő őr, még a többiek
legelésztek. Amíg elértük az Mpila resort központot még lá unk további orrszarvúkat és elefántokat.

[13]

Az es szállásunk félig sátor-félig házvolt az Imfolozi folyó melle .

[14]
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[15]

Rajtunk kívül még csak egy pár lako a camp-ben, de néhány ausztriai szálláshoz hasonlóan a kulcs az ajtóban,
nincs recepció. Az információ cserével vannak problémáink, gyakorla lag fogalmunk sem volt milyen szállást ren-

651



deltünk, de amit kaptunk igazán tetsze nekünk. Gyönyörű volt a hűvös este, sokáig üldögéltünk a teraszon.

[16]

Kilátás a teraszról a folyó és a szövő madarak:

[17]
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[18]

TT
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3.2.10 Hajónapló, 2015.02.17, Imfolozi nemze park, 17-ik nap (2015-02-19 16:00) - tamastoth

Hajnaltól az általunk ismeretlen madarak koncertjét hallga uk, volt amelyik azt mondta bururu-bururu, aztán
volt amelyik nyifalala-nyifalala, a másik meg mintha fakanalakat vert volna össze egyfolytában. A reggeli felejtős
maradék volt, viszont a bivaly csorda hajnali ivása folyónál ismét nagy élmény.

[1]
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[2]

[3]
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A további utunk a folyó mellet haladt egyre szárazabb tájakon, ennek megfelelően lá uk a különféle állatokat is,
először két zsiráfot,

[4]
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majd impalákat,

[5]

[6]
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később elefántokat és hatalmas méretű vaddisznókat.

[7]
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[8]

A folyóban vízilovat lá unk és már nem is sorolom, az utolsó nagy állat egy elefánt volt, közvetlenül az úton mel-
le ünk, lenge e a füleit és az ormányát, megint vissza kellet tolatnunk.

[9]

659



[10]

Még amikor a parkot elhagytuk a parkon kívül is sétáltak elefántok. A hazafele utunk Durbanig gyors és probléma
mentes volt, még sötétedés elő haza értünk. Szerencsére ez a pár nap kifejeze en hűvös volt, így a hajóban sem
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fogado hőség. Gyors vásárlás után főztünk egy bácskai paprikás csirkét, majd vacsi, alvás.
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3.2.11 Hajónapló, 2015.02.18, Durban, 18-ik nap (2015-02-19 16:05) - tamastoth

Korán és feszülten ébredtünk. Mára volt időpontunk 11 órára a VSF vízum hivatalba. Már tegnap este nem tudtam
kinyitni a fizete távirányítóval a parkoló kapuját, így a biztonsági őr engede be. Reggel a távnyitó reklamálásával
kezdődö . Idegesség mia a reggeli elmaradt. A telefonomon működő Google térképnek nagy hasznát vesszük, 9
perc ala a hivatal elé vezete bennünket. A hivatalba simán bejuto unk a biztonsági ellenőrzésen át, szigorúbb,
mint a reptéri, mert ide nem lehet bevinni semmilyen elemmel működő készüléket, így fényképezőt sem vi ünk.
Így a mai naplóban nem lesz kép. Három féle pultnál kell sorban állni, illetve sorszámra hívják a kérelmezőt. Sajnos
mindjárt az első akadálynál elbuktunk, ahol a kötelező dokumentumokat gyűj k össze. Nem volt fedezet igazolá-
sunk a bankunktól, hogy további időre van elég pénzünk a számlánkon, ami fedezné az i tartózkodásomat. Végül
kiegyeztünk abban, hogy lemásoljuk a bankkártyámat is írok egy levelet a hivatalnak, hogy nincs a Dél-Afrikai
Köztársaságban bankszámlánk, és az o honitól most nincs lehetőségünk fedezet igazolást kérni, de biztosítjuk a
hivatalt arról, hogy van elég pénzünk még a további i tartózkodásomat fedezni. Szóval a hivatalból hazajö ünk,
megcsinálta uk a bakkártyáról a másolatot és megírtuk a levelet. Vissza a VFS hivatalba. No már most a 66-ik
sorszámot kaptuk, türelmesen vártunk. Sikerült ugyanahhoz az undok ügyintézőnőhöz kerülnünk. Beve e a pa-
pírokat, most csak a hazafelé szóló repülőjegyet nem sikerült prezentálnunk, így ehhez a kérdéshez nem került
pipa, de az eljárást ez nem akaszto a meg. Kaptunk egy papír dossziét beletéve a papírjainkat és mindezt egy
fekete műanyag táskába te ék. Az első forduló kipipálva, visszaültünk a helyünkre és vártunk. Szerencsére a 64-
es sorszámú delikvens feladta, megszökö , így egyet előre léptünk a sorban. A második pultnál beve ék tőlünk
a táskát, bekérték tőlünk a vízumdíj befizetését igazoló banki igazolást és kiegészíte ék egy előre megcímze
borítékkal, ami a pretoriai fővízum hivatalnak szólt. Plusz kaptam egy hosszú keskeny slejfnit, amin az azonosító
számom és sok egyén rizsa van, olyan, mint egy TESCO számla. Túljuto unk a második fordulón is, visszaültünk
várakozni. A harmadik pult egy ajtó mögö volt, ez a bio print pont, ahol fényképet csináltak rólam és újlenyomat
képeket csináltak rólam. I megtudtuk, hogy a vízumkiadási eljárás ugyan 8-10 hét, de a slejfni addig érvényes
vízumot ad, míg igazolást nem kapok arról, hogy a vízumom elkészült. Nagy könnyebbüléssel hagytuk el a hivatalt.

Bevete ük magunkat egy bevásárlóközpontba, ahol egy SPAR élelmiszer üzletet találtunk! Most először tudtunk
nagybevásárlást csinálni, mivel autóval voltunk. Hihetetlen i is a segítők hada. Már a parkolásnál sárga mellényes
segítő vár, aki irányít, mutatja a parkolóhelyet, segít beállni, majd a bevásárló kocsit segít kitolni, sőt be is pakol
a kocsiba, végül a bevásárló kocsit visszaviszi. A parkolás ingyenes, csak némi apró pénzt kell adnod a segítőnek,
amennyit akarsz. Du. négyre értünk haza reggeli nélkül, igaz a SPAR-ban volt sült grill kolbász kóstoló, amiből
kétszer is ve ünk. Bepakolás a hajóra, majd átmentünk az ASPASIA2-re elmesélni az élményeinket a hivatalban,
mert holnapra nekik is időpontjuk van.
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3.2.12 Hajónapló, 2015.02.19, Durban, 19-ik nap (2015-02-19 17:34) - tamastoth

Végre stressz mentes az ébredés, csupán a hőmérséklet magasabb a kívánatosnál. Ka segítségével a naplóban
való lemaradásomat igyekeztünk bepótolni. Mivel az utóbbi napokban nem volt internetünk jó néhány mail-ra is
kelle válaszolnunk. Közben a ponyvavarró is meghozta a megjavíto bimini ponyvát. Gyorsan szaladt az idő, z
órakor reggeleztünk, majd indultunk városnézésre. Először a durbani botanikus kertet látoga uk meg, ami egy
gyönyörű, hűvös park a város szívében.

[1]

[2]
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Lótusz virág

[3]
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[4]

[5]
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[6]

Több iskolás csoport i ismerkede a különböző növényekkel.

[7]
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[8]

Kicsit irigylésre méltó, hogy a kis iskolásoktól az felsőoktatásig, mindenhol elegáns egyenruhát hordanak a tanulók.
A külsőségekből azt látom, hogy i különösen igaz, a tanulás a legnagyobb útravaló az életben való boldoguláshoz.
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Ezután prózaibb program következe , nem könnyen, de megtaláltuk a város talán egyetlen hajó alkatrész üzletét.

[9]

Ez egy elegáns új városnegyedben van a kikötő bejáratánál. Az árak sajnos felejtősek, a hazainál is magasabbak.
Azért ve ünk néhány dolgot.

[10]
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I kaptunk egy címet, ahol talán sikerül egy új dingit vennünk. Ezután bár fürdést nem terveztünk, feltétlenül meg
akartuk látogatni a híres durbani beach-et, ami valóban fantasz kus.

[11]
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[12]
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[14]

Dingit nem sikerült vásárolnunk, mert csak rendelésre, hosszú határidővel gyártanak.

[15]
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[16]

Hazafelé beugro unk a tegnapi Spar üzletbe, tovább tölteni a hajó készleteit.
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[17]

Továbbra is nagy segítség a Google térképpel a navigáció, nagyon gyorsan megszoktam az i eni közlekedést. Sokkal
kiegyensúlyozo abb, mint a budapes közlekedés ez alól csupán a kisbuszok kivételek, sokszor eléd tolakodnak oly
módon, hogy a sofőr kiteszi a kezét és kénytelen vagy beengedni. Ma is késői le az ebéd i hon, nagyon készülődik
egy front, ezért még sötétedés elő felte ük a javíto ponyvát. Holnapra sok dolgot tervezünk a hajón, lehűlést
jósol az előrejelzés, hűvösebb lesz.
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3.2.13 Hajónapló, 2015.02.20, Durban, 20-ik nap (2015-02-20 17:17) - tamastoth

Ma reggel is igyekeznünk kelle összeszedni magunkat, mert kellet vissza vinnünk a kocsit a Tempest autó kölc-
sönzőbe.

[1]

10-kor már le is adtuk a kocsit, tarto am tőle, hogy a nemze parkokban kicsit az ágakkal leamor záltuk, de
semmi probléma nem volt a leadásával, szinte csak a kulcsot kelle leadni, meg a pótkereket ellenőrizték, hogy
megvan-e?

Így már gyalog bandukoltunk hazafelé.

[2]
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Autó parkoló, őrzik rendesen

Útközben ve ünk 5 l benzint a benzineskannába,

[3]
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majd betértünk a marina office-ba Adrihoz. Mint mindég most is nagyon kedvesen fogado bennünket.

[4]
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Hivatali cica

Elhoztuk a készen le moso ruháinkat, megrendeltük a gázolajat a hajóba, majd rendeltünk kis buszt, ami Ka t
majd vasárnap a repülőtérre viszi.

Hazajövetel után Ka nekiállt a ránto csirkéhez, én meg már fogadtam is a megérkező gázolajat.

[5]

[6]
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[7]

[8]
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Hihetetlen, de ezek az emberek kötö sapkában, hosszúnadrágban, hosszú ujjú ingben pulóverben járnak 30 fok-
ban.

Közben a vitorla varró is meghozta a megjavíto vitorlát.

Igazi „vasárnapi” ebédet e ünk, húslevest ránto csirkével. El is nyomo a buzgóság ebéd után. Délután
nekiveselkedtünk újra a hajó működésbe hozásához. Felhúztuk a két orrvitorlát és a kötélzetet kezdtem újra
kiépíteni.

[9]
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[10]
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3.2.14 Hajónapló, 2015.02.21-22, Durban, 21-22-ik nap (2015-02-22 10:55) - tamastoth

A hajón a szombat nem volt munkaszüne nap, bár ezt már régen kiharcoltuk Európában. Nagyon sok dolog
elmaradt, ezeket próbáltuk bepótolni. Pl. Mind a z csörlőt szétszedtem és bezsíroztam ez közel sem teljes kar-
bantartás, inkább csak tűzoltás. Hazaérkezésemkor részekre kell szedni ki sz tani.

[1]

Ka is elkezdte a csomagolást. Újra előve ük egy utolsó pillantásra a St. Lucia-ban vásárolt állatkertet.

[2]
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Az egész délután rámolással és takarítással telt. Este hétre vártuk Józsit és Imit, de homokvihar mia a gépük, vagy
négy órát kése , így Ka val ke esben vacsoráztunk. Megérkeze a front, délutántól folyamatosan zuhogo az eső.
Józsiék 11-kor fütyültek be a hajóra, a rádió valamiért nem működö . Késő éjszakáig tarto az élménybeszámoló,
ebben nem kis szerepe volt Ka vendéglátó vacsorájának, bárány és sertés tarja grill volt görög salátával, sörrel.
Az általuk hozo finomságokat alig tudtuk begyömöszölni a hűtőbe.

A fron al 6-8 fokkal lehűlt a levegő így nagyon kellemes volt az éjszaka, de a nappali hőmérséklet is csak 25 fok.
Reggelire rögtön megkóstoltuk a nyírségi mangalica szalonnát.

[3]
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A hosszúra nyúló reggeli után Józsi és Imi elmentek városnézésre, javasoltuk nekik a Viktoria Marketet és a Zulu
piacot.

[4]
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Nekem sajnos véget ért az utazásom egyik legboldogabb szakasza, Ka ért délután háromra jön a reptéri busz,
innentől kezdődnek az igazi férfias kalandok.
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Revóczi Zoltán (2015-02-23 15:04:04)
Üdv mindenkinek! Szia Imre! Megkaptam az sms-t. Minden rendben. Jó utat! Figyelemmel követünk! :-) Üdv Zoli

3.2.15 Hajónapló, 2015.02.23, Durban, 23-ik nap (2015-02-26 18:04) - tothka

Még a tegnapi nap krónikája:

a fiúk városnézésen

[1]
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[2]
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[3]

[4]
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és délután a búcsú

[5]
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[6]

Kinga afrikai népviseletben már Budapesten

hogy miután Ka elutazo , mi készíte ük fel a hajót a következő szakaszra. Sajnos sok minden összeesküdö
ellenem, több dolog nem működik, amihez látszólag hozzá sem nyúltam, illetve semmi nem indokolja a dolgot.
Ilyen pl., hogy a plo er nem eszi meg a térképkártyát. Hát ezzel el is ment az este, bevonva a problémába o honi
barátainkat is, de eredmény nem születe .

Reggel a minél előbbi indulásra fokuszáltunk, mivel kedvező időjárás ablak van a következő nem veszélytelen sza-
kasz lehajózására. Józsi és Imi több fordulóban bevásároltak, én a Norvikot próbáltam útra késszé tenni. A plot-
terral megint sok idő elment, de nem sok eredménnyel, így bosszantó, de a következő szakaszra i-Pod térképpel
navigálunk, de szerencsére bőven van tartalékunk.

A délután egy rohanás volt, mert bár nem hagyjuk el az országot, ugyanolyan procedúra van, mintha kijelen-
tkeznénk. Ráadásul a Transnet iroda, aki az engedélyt kiadja a kikötő elhagyására háromkor bezár, ezt kelle
először elintéznünk.

[7]
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A kikötődíj kifizetése sem egyszerű, mert a harminc nap után helyi adót is kell fizetni, de ezt külön kell a bankban
megfizetni.

[8]

688



Ötkor értünk vissza a Norvikra, i Chris már várt minket. Rengeteg munkánk volt még, kezde gyanús lenni, a
kora reggeli indulás. A motort még nem tudtam elindítani egy kis csap kinyitása mia , amihez ki kelle nyitni
a motortér szalonasztal ala részét, ami egy csomó pakolással jár. Ez végül egy nagy szerencse volt, mert így
észreve em, hogy a még Hiva Oan beragaszto lyuk a kipufogó csonkon megint kilyukadt, ez végleg eldöntö e,
hogy csak másnap délután tudunk leghamarabb elindulni, mivel be kell ragasztani a lyukat, ami legalább nyolc óra.
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3.2.16 Hajónapló, 2015.02.24, Durban, 24-ik nap (2015-02-26 21:39) - tothka

A tervszerin reggeli indulásból nem le semmi, csak vásárlás,

[1]

[2]
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főzés,

[3]
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készülődés,

[4]

mert a hajó kipufogóján le egy lyuk és spriccelt a hűtővíz. Hála Isten volt araldit a hajón és Tamás reggel hétkor
beragaszto a a lyukat.

[5]
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Mással is vannak gondok. A Raymarine nem töl be a térképet és a rádiókra nem jön pozíció jel.

[6]
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Járai Tomival táv szenvedtünk két napot, de nem juto unk előbbre. Valszeg amikor novemberben Tamás a fedélze
computerből kihúzta a VGA kábelt a laptopjához, akkor valamit o még kiránthato . Aztán az orrsugár kormány
sem megy. Vagy beállt az algától, vagy valami más baja van.

De délután ötkor sikerült elindultunk!

[7]

A tenger állapota 4-es, szél N NE kb. 17 csomó. Hát széllel motorral száguldunk az Agulhas áramla al kb. 8
csomóval. Most éjjel 1:30 van, azaz február 25 szerda hajnal. Kicsit aludtam és megyek leváltom Imrét.

[8]
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Chris a Cyprusi gyerek küzd a tengeri betegséggel, hány faltól - falig. Tamás is erősen tartja vissza a dolgokat. Imre
jól van én is a körülményekhez kepést jól bírom. Kellemetlen oldalhullámokat kapunk kb. 2 métereseket és nagyon
imbolygunk.

Józsi tollából
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3.2.17 Hajónapló, 2015.02.25, úton East London felé, 25-ik nap (2015-02-26 21:54) - tothka

A Raymarine továbbra sem eszi meg a térképet, és így csak az AIS és a radar használható rajta. Tamás is keményen
küzd a gyomrával és többnyire kint pihenget. Érdekes, hogy az éjszaka elég hűvös az Indiai óceánon, jól fel kelle
öltözni.

[1]
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A páratartalom is nagyon magas, minden nyirkos, de gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk. A szél változatlan,
raumos, de többnyire hátszél. A spi boommal kitámaszto uk a Genoát, hogy ne csapkodjon és ez stabilizálta a
hajót. Nagyon jól haladtunk, 9-10 csomóval haladtunk az áramla al, hátszéllel. Az első 24 órában 170 mérföldet
haladtunk!
Az árnyékban is rendesen leégtünk, és estére már a hidegrázással is küzdö ünk. Tamás feje rák vörös, egy fél
doboz Panthenolt már ráfújt.

[2]
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Az én hátam és nyakam is nagyon ég. Imi ebédre főzö egy gulyáslevest. A betegek is csipege ek egy kicsit.
Tamásnak adtam egy Dedalont és e ől jobban érezte magát. Az es n naplemente kifejeze en szép volt.

[3]
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Éjszaka váltoga uk egymást. Éppen Imivel voltunk fenn, amikor a radaron feltűnt egy hajó és pont felénk ha-
ladt 19 csomós sebességgel. 659 láb hosszú volt, 8 méter merüléssel. A CPA 100 és 300 láb közö ugrált.
Folyamatosan szemmel tarto uk. Az AIS adataiból kiderült a neve, Grand Cosmo nevű cargo hajó volt. Amikor
már félelemkeltően nagynak látszo rádión meghívtam. Egy riadt hang válaszolt. Szerintem akkor ébredt fel.
Kérdeztem tőle, hogy nem látja a fényeimet, vagy az AIS jelemet esetleg a radar képernyőjén. Mondtam neki,
hogy veszélyesen megközelíte . Erre válaszolt, hogy elmegy melle em. Mi azért biztos ami biztos, egy 90 fokos
fordulóval menekülőre ve ük a figurát. Így is félelmetes volt. Eléggé csökkent a szél és be kelle indítani a mo-
tort, csak az nem akart indulni, illetve az önindító nem forga a meg. A műszerekből az látszo , hogy valami rossz
kontakt lehet és o vész el az energia. Volt egy kis szívdobogás, mert azért mégsem tolhatjuk be a hajót és motor
nélkül beállni a kikötőbe meglehetősen nagy kihívás. Végül mégis csak beindult a moci.

Józsi tollából
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3.2.18 Hajónapló, 2015.02.26, East London, 26-ik nap (2015-02-26 22:10) - tothka

Az éjszaka hátralévő részében már nem volt ehhez mérhető izgalom, kivéve egy váratlan hatalmas hullámot, ami
csak előjö a semmiből. Már eléggé lecsendesede a szél 10 csomóra, és mindenki fellélegze , hogy csökkent a
lotybólódás. Egyszer csak jö a nagyhullám raumból, egészen fel a deckre és mindkét oldalra hatalmasat biccente
a hajó. Tamás a szalonban aludt és lerepült az ágyról. Hajnal három körül jö Tamás és leválto .

Amikor felébreszte 6 körül, már készülődtünk a kikötéshez East Londonban. Ahogy leállt a szél, jó nagy köd le ,
alig lá uk a hajó orrát. A kikötési előkészületek után lassan megközelíte ük a kikötőt és rádión bejelentkeztünk.
A port controll üdvözölt és engedélyezte a behajózást. I a Buffalo river torkolatán van a kikötő és a hídnál kaptak
helye a jachtok. Bólyán állnak úgy, hogy az eleje és a hátulja is bólyához van kötve és így állnak libasorban kb.
4 oszlopban. Mivel a defektes dingit meg Durban-ben kidobtuk, így nem látszo jó ötletnek bólyára állni. Ekkor
fedeztünk fel egy helyet a par alnál egy katamarán mögö . Kiderült, hogy éppen indulóban vannak Durban-be
és így mi beálltunk a helyére.

Létrán lehet felmászni a partra. Jobb, mint ha úszni kéne, mert a szennyvíz sz tás úgy látszik i nem egy nagy
üzlet, ezért nincs is. A "rostos le" a városi szennyvíz csatornákból háborítatlanul omlik a folyóba és a bomló szerves
anyag bűze árasztja el a torkolat levegőjét. Így totálisan lete ünk arról, hogy a víz alá merülve az orrsugár impellert
és a log kereket ki sz tsuk. Cápától ugyan nem kelle tartani, mert ebbe a rostos lébe nem igen jön be egy jobb
érzésű cápa, de nekünk is gyorsan elment a kedvünk a merüléstől.
Tamás délután belefogo a motort javítani.
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A nega v ágba bete nagyáramú relére gyanakodo és órákra eltűnt a motortérben.

[2]
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Gyanúja beigazolódo .

[3]

Hálisten volt egy tartalék relé. Sőt egy fél hajóra való tartalék anyag van a hajón.

Mi Imivel hozzáfogtunk a nyershúsok megfőzéséhez.

[4]
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A csirke májjal kezdtük. Amikor Imi kite e az asztalra, elindult a máj, úgyhogy lazán a kukában landolt. A darált
hús és a bárány megmenekült a kukától, így azokat gyorsan megfőztük.

[5]
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Bolognai és birkapöri le belőle.
Chris egész nap rohangászo . I lakik East Londonban és ma járt le valamilyen tartozása egy bírósági ügyben.
Hosszasan telefonálgato , majd eltűnt egész napra. Utólag kiderült, hogy akár le is tartoztatha ák volna, de erre
mégsem került sor! Visszatért a Norvikra.

Józsi tollából
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NagyAndrea (2015-02-27 12:41:54)
Sziasztok! Szia apa!! Szuper a blog es latom jokat esztek es nem faztok;)) Mar varom a kovetkezo bejegyzest!;) Vigyazz
magadra! Puszi Andi

Nagy Andrea (2015-02-27 12:44:06)
Sziasztok! Szia apa! Latom jol vagytok;)Nem vagytok egesek es nem faztok a kepek es a szoveg alapjan. Szuper a
blog,olvasom minden nap. Vigyazz magadra! Puszi Andi

Kasztovszky Iván (2015-03-07 15:22:26)
Sziasztok! Gratulálunk az átkeléshez, folyamatosan figyelemmel Kisérjük az eseményeket, és kiváncsian várjük a következő
blogot.Jó szelet. Üdv Iván

3.3 March

3.3.1 Hajónapló, 2015.02.27, East London, 27-ik nap (2015-03-01 18:30) - tothka

Reggel nyolckor keltünk és hozzáfogtam az életmentő kávéhoz. Ekkor konstatáltam, hogy a friss tejek megsavany-
odtak. Egy hajós mindent felhasznál, amit lehet, így hát hozzáfogtunk túrót gyártani. Le is vagy két kiló túró.

[1]
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Tamás is felkelt, és beve ük a manőver slukkot folyékony körte formájában, majd biztos, ami biztos, fél órára
bebújt a motortérbe.
Imi kimaradt a slukkolásból, így őrá a kolbászsütés maradt. I ve ük a marhakolbászt! Kíváncsi vagyok milyen
lesz.

Chris a ciprusi kadét, aki Gibraltárig, vagy Palmaig fog menni a Norvikkal, mossa a fedélzetet.

[2]
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Az időjárás még kedvezőbbnek tűnik, így bizakodunk, hogy egy tackkal eljutunk Mossel bay-ig. Az indulásokat nem
kis előkészületek és komoly útvonal tervezés előzi meg. A legbiztosabb a Dél-Afrikai meteorológiai szolgálat. Azt,
hogy mennyire nem kiszámítható az idő egy nagyobb időablakban, az is mutatja, hogy csak 24 órás előrejelzést
adnak ki. Kint a nyílt vízen nincs internetünk, ezért más módon kell információhoz jutni. Kézenfekvő megoldás
a rádió. Mivel rádióamatőr vagyok több mint negyven éve és angolul is jól beszélek, ez nem okoz gondot. Két
rendszeres rádiós MM net működik. Az egyik 8101 kHz-en a peri-peri rádió, amit önkéntesek csinálnak és a jach-
tosok adományiból tartják fenn. BTW a per-peri egy piszokul csípős csili szerű paprika. A rádiós fiúk "easy rider"
hívójelet hasznának. Jó, nem? Naponta 0500 és 1500 UTC-kor van adás és minden hajósnak aki bejelentkezik,
leadják a terveze útvonalra a 3-4 napos várható időjárást. A másik a South African Mari me Mobile Net, amit
rádióamatőrök működtetnek. Vezetőjük ZS2ABK Graham 14316-on idul a távolabbi hajókkal, majd 7120-on foly-
tatódik a közelebbi hajókkal. Minden nap 0630 es 1130-kor UTC-ben. A fiúk be tudják rádiózni a teljes Indiai
óceánt Ausztráliától Dél-Afrikáig és az Atlan óceánt Brazíliáig. Miután lebeszéltük a várható időjárást mindkét
rádió ne el, előkészíte ük a hajót az indulásra és elmentünk kijelentkezni a kikötői rendőrségre. I akkor is be
kell jelentkezni, ha az ország vizein maradsz. Ki kell tölteni a Flight Plant, amit eltovábbítanak a következő terveze
kikötőbe.

Induláskor a szél 3-as délkele a tenger is 3-as. Szembe széllel indultunk és ez es g kitart, akkor kéne negyedsze-
lesre fordulnia majd holnap félszelesre. Majd meglátjuk.
Gyönyörű holdvilágos éjszakában hajóztunk a dél-nyuga Indiai óceánon.

[3]
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Ezen a szakaszon az Agulhas áramlat egyre beljebb folyik, így jócskán eltávolodtunk a par ól, hogy meglovagoljuk
az áramlatot és elérjük a 8-csomós sebességet. Ez azzal járt, hogy az áramlatban megnő ek a hullámok és zö-
työgősebb le az utunk. Éjszaka még a Genoat is kihúztuk, de vagy csak két órát volt kint. Egyébként a nagyon
erős Agulhas áramlat mia ennyire veszélyes hely ez a "wild coast". Az áramlat a mozambiki csatornából indul és
a 200 méteres mélységvonal mentén a legerősebb. Ha belefúj egy déli, délnyuga erősebb szél, akkor 6-10 méter
magas törőhullámok is keletkezhetnek. Az áramlat lehet a barátod vagy a halálos ellenséged. Nekünk a barátunk
volt és volt ahol 5 csomóval növelte meg a SOG-unkat.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6911.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6913.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6920.jpg

3.3.2 Hajónapló, 2015.02.28, úton Mossel bay felé, 28-ik nap (2015-03-01 18:41) - tothka

Az éjszaka különösebb esemény nélkül telt, mondhatni unalmas volt, de gyönyörű reggelre ébredtünk.

[1]
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[2]

A reggeli 0500-as peri-peri rádió neten megtudtuk, hogy a vasárnapra várt front és a vele járó 35-40 csomós szél
lelassult és eltolódik hé őre. Ez nagyon fontos volt számunkra, mert éppen Port Elizabeth-nél jártunk és el kelle
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döntenünk, hogy hajózunk e tovább Mossel bay-be, vagy kikötünk. Induláskor még az látszo , hogy vasárnap
estére ér Mossel bay-be ez a front 35-40 csomós kele észak kele széllel. Ekkora hátszéllel nem biztos, hogy
beengedtek volna a kikötőbe. Nagyon vártuk, hogy a rádiós fiúk mit mondanak. Mindkét rádiós net megerősíte e,
hogy vasárnapról hé őre tolódik a front és így nyugodtan hajózhatunk Mossel bay felé.

[3]

Imi hozzá fogo ebédet főzni. A tegnap megfőzö és gondosan három részre csomagolt birkapöri le ma
kiegészítve krumplival és uborkával. Szatmári szilvával és dél-afrikai vörösborral tálalta. Hiába. Élni tudni kell.
Chris is beleszoko a magyar konyhába, igencsak nyaloga a az ujjait.

Délután Tamással megpróbáltuk kideríteni, hogy mi okozza azt a hatalmas rádiófrekvenciás zavart, amitől rövid-
hullámon alig lehet rádiózni. Egyesével elkezdtünk minden elektronikát lekapcsolni. Nem fogjátok elhinni mi volt
az. A hűtőszekrények inverterei. Irgalmatlan kvartyogást csinálnak a sávban.
Ezt követően Tamás kísérletet te emlékezni a Pactor emailezés mikéntjére. Ez rövidhullámon megy rádióamatőr
frekvencián és hálózaton és az egész világon vannak gatewayek. Emailezni lehet és időjárás GIF fájlokat letölteni.
Kifejeze en a rádióamatőr hajósoknak fejleszte ék ki és ingyenes a használata. Donációt természetesen nem
utasítanak vissza.

A nap hátralévő része napozással, horgászással, szolid piálgatással telt. Vacsorára, a savanyútejből előzőleg készült
túróval egy igazi magyaros túrós csuszát ri yente em mangalica szalonnát rápirítva az Indiai óceánon!

[4]
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Megcsináltuk a beosztást az éjszakai őrségre is. Este 9- körül az ügyeletes Tamást kivéve elcsendesedtünk.
Az éjszaka jóllako an és eseménytelenül telt. 6 csomóval haladtunk Mossel bay felé.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6929.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6933.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150228_132315-1.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6939.jpg

3.3.3 Hajónapló, 2015.03.01, Mossel bay, 29-ik nap (2015-03-01 18:45) - tothka

Én voltam őrségben Chrissel hajnal 3-tól 7-ig.

[1]
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Reggel hétkor ágyba kapták a kávét a fiúk. Sajnos a reggel 7 órás peri-peri rádió nem kapcsolt be, így maradt SAMM
amatőr net 0630 UTC-kor. Graham elmondta, hogy mi várható. Estére felerősödik a szél de az iránya délkele lesz,
ami nekünk éppen jó a Mossel bay-be behajózáshoz.
Napközben néhány csomós szembe szélben motoroztunk majdnem kivasalt vízen. Szinte hihetetlen.

[2]
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Fél ke őkor megérkeze a beígért szél és vitorlát bonto unk.

[3]
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Full tackkal 7 csomóval repeszte ünk fél szélben.

[4]
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Később felerősödö 25 csomósra 30-35 csomós befújásokkal és befordult raumosra, majd hátszelesre.

Ekkor Tamás éppen a fürdőben küzdö a talpon maradásért én meg a Mustoba próbáltam beletalálni a szalonban.
Imre kormányozo , Chris mosogato , amikor jö a "Big Sisters" és a dolgoknak szárnya nő , elkezdtek repülni.
Chris erősen kapaszkodo a mosogató szivacsba és közben és bemutato egy spárgát. Én szerencsére éppen ki
voltam támasztva és reptében kaptam el a szárító tálcát, Tamásnak sikerült kimenekülni a fürdőből, Imre meg
csapágyasra tekerte kormányt. Ezután műsor után beszedtük a Genoat és a Main Sail-t preventerrel lekötö ük.

[5]

Így hátszeleztünk hat csomóval majdnem egészen Mossel bay-ig.
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[6]

[7]

A kikötő elég kicsi és a 15 csomós szélben a 25 lábas jachtokra méreteze klub mólóra nem tudtunk beállni, így
par alra álltunk. Reggel kiderül, hogy mennyit kell csengetni.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6945.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6946.jpg
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150301_134820-1.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6954.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150301_181643-1.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150301_181652-1.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6959.jpg

3.3.4 Hajónapló, 2015.03.02, Mossel bay, 30-ik nap (2015-03-03 20:07) - tothka

Éjszaka jelentősen felerősödö a szél és még kb. 1.5 méteres árapállyal is számolni kelle . Időnként akkorát
ránto a hajó, hogy majd leestünk az ágyról. Reggel a világosban rendesen kikötö ük a hajót, ami úgy néz ki, mint
amit besző a pók.

[1]

Ezután Cris bement a port control-ba és megkapta a "flight plan"-t.

[2]
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I minden kikötőben ki kell tölteni ezeket a nyomtatványokat. Hogy mit kezdenek vele, az rejtély. Sokszor úgy
tűnik, hogy csak elfoglaltságot adnak az embereknek.

[3]

Ha ki akarunk menni a kikötőből, akkor két security-n keresztül kell kimenni.

[4]
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Én a há zsákkal simán beszorultam a forgókapuba!

Délelő városnézés, sörözés egy ír kocsmában, majd gyalogos kirándulás a fokra.

[5]

[6]
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Látva a tengert, megállapíto uk, hogy sokkal jobb innen nézni kifele a tengerre, mint kint lenni és azon elmélkedni,
hogy bárcsak bent lennénk.

[7]
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Jól ellötyögtük a napot és délután 5-kor jö ünk vissza a hajóra.

[8]

[9]
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Eldőltünk, mint fél disznó az ólban.

[10]
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Este 7 után indultunk vacsorázni. Nem volt egyszerű elhagyni a kikötőt, mert a közeli kaput este hatkor lezárják.
Ugyan o volt az őr, de mégsem engede ki. Jó nagyot kelle kerülni a hátsó kapun keresztül. A vacsit a Kingfisher
é eremben fogyaszto uk, ami természetesen tenger gyümölcse tál volt, amit csoki öntestes vanília fagyival zártuk.
Visszafele legnagyobb meglepi volt, hogy belépéskor megszondázta ak. Nem tudtuk mire vélni és nagy volt az
izgalom, hogy kinn alszunk, vagy a hajón. Végül is az egy sörrel átmentünk a teszten.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150302_081744-1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150302_084746-1.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6967-1.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_6974-1.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150302_140025-1.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7011-1.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7016-1.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7022-1.jpg
9. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7037-1.jpg
10. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7033-1.jpg

3.3.5 Hajónapló, 2015.03.03, Mossel bay, 31-ik nap (2015-03-03 20:11) - tothka

Reggelre a hajó rángatózása megszűnt. Chris, Imi és én elmentünk vásárolni, Tamás újra eltűnt a motortérben.
Mivel a reggelizés kimaradt, mi hárman a bóklászás közben megéheztünk és a betértünk egy Havanna cafee nevű
kocsmába.

[1]
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Nagyon finom tapas-t e ünk és black label helyi sörrel locsolga uk. Visszajövet ismét szondázta ak.
Megkérdeztük az őrt, hogy a hajón már ihatunk? Erre jót nevete . Megkérdeztük, hogy mire ez a szondázás?
Nem fogjátok elhinni. Ha lerészegede a hajós, akkor nem engedik egyedül a hajóba beszállni, nehogy beessen a
vízbe, hanem jönnek a fogd meg emberek és beteszik a hajóba.

[2]
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[3]

Csak úgy a hajó körül
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Délután Imi, Cris és jómagam kimentünk a beach-re, Tamás folyta a a bujócskát a motortérben. Az egyik nagy
áramú relé továbbra sem százas, és a kipufogóból is szivárog a hűtővíz, amit még Durban-ben ragaszto unk.
Chris estére megsütö egy majd két kilós hekket. Kiderült, hogy chef vizsgája is van. Isteni finom le a hal. Ehhez
már finom fehér bor dukált. Az energiaszintünk nega vba csapo és elmentünk aludni.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0880-1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0884-1.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7055-1.jpg

3.3.6 Hajónapló, 2015.03.04, Mossel bay, 32-ik nap (2015-03-05 19:33) - tothka

Reggel fél nyolc körül ébredtünk és életmentő kávéval indíto uk a napot. Én még egy Quarelinnel is.

[1]

A szél felerősödö 30 csomóig és befordult délibe. Ez volt az a front, ami mia még nem akartunk ma indulni.
Imivel elmentünk szafarizni. Taxi jö értünk a kikötő bejáratához és 250 RAND-ért elvi a 25 km-re lévő safari
parkba.

Útközben a sofőrtől megtudtuk, hogy Mossel bay többször elnyerte a leg sztább, legzöldebb, legbiztonságosabb
város rangot Dél-Afrikában. Ez nagyon feltűnő volt, amikor megérkeztünk és megnéztük a várost hé őn. Sehol
egy szemét, minden szta és rendeze , fehérek és feketék egyaránt vigyáznak a rendre és sztaságra és szemmel
láthatóan jól megvannak együ . Nagyon szembetűnő a kontraszt Durban és East London után.
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Chris a ciprusi srác, aki i születe elmondta, hogy ez a Western Cape, ami Knysna-tól tart Fokvároson át kb. 100
km északra. Ezen a területen a DA párt van hatalmon (Democra c Alliance), az összes többi tartományban az
ANC (African Na onal Congress, a Mandela alapíto a párt). Ezen a Western Cape területen az élet sokkal inkább
hasonlít az európai-hoz, míg a többi tartomány inkább az afrikaihoz.

[2]

A szafarin azt kaptuk amire számíto unk.

[3]
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[4]

Jó volt látni az állatkertekből és a Na onal Geographic-ből már jól ismert állatokat erede környezetükben élni.
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[5]

[6]
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Az egyetlen izgalmat a teherautó, amivel szafariztunk, bedöglése jelente e.

[7]

Még jó, hogy nem az oroszlános résznél történt mindez. Amíg Imivel szafariztunk, Tamás és Chris tovább bújóc-
skáztak a motortérben. A kipufogón a lyuk minden igyekezet ellenére egyre nő, és mintha szaporodna is. Ve ek
új ragasztót és azzal próbálkoztak.

[8]
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Lemerült az internetes kártya is, azt is fel kelle tölteni. Este fedélzet takarítás következe . Valahonnan fekete
kosz lepte el a hajót, nem először. Chris lecsutakolta a fedélzetet és feltöltö ük a vízkészletet.
Vacsorára megismételtük az előző napi körtepálinkás fröccsös sült halat.[9]
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Érdekes. A hatás ugyanaz. Eldőltünk.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1157C.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1158C.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7066-1.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7069-1.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7071-1.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7081-1.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0897-1.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7095-1.jpg
9. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0910-1.jpg

3.3.7 Hajónapló, 2015.03.05, Mossel bay, 33-ik nap (2015-03-05 19:43) - tothka

Ma reggel nagy csete-patéra ébredtünk. A jó kis helyünket fel kelle adni, mert érkeze egy nagy halászhajó, és
máshol már nem volt hely. Kisgatyában kirohantunk és átálltunk egy másik 65 láb hosszú jacht oldalára.

[1]

Mint kiderült az ENSZ-nek egyik kutatóhajója, habár eléggé viseltes volt szegény. Ráadásul alumínium hajó volt. A
kapitány mondta, hogy akkor most lopjuk a hajóját? Ugyanis a sós vízben a vas és alumínium hajók távol szoktak
állni egymástól, mert galvánelem keletkezik és az alumíniumról alu ionok kezdenek le válni a vízbe.
Délelő még kiugro unk vásárolni, ve ünk pezsgőt a fokkerülésre, csalit a halászathoz stb. Amikor indultunk
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vásárolni, bete em egy kis szilvapálinkát a há zsákba, hogy megszívassuk a szondázós embert.
Mielő elértük a szondázós kaput, beve ünk egy nyeletet és zubogta uk a szánkban.
Amikor a kisember előve e a szondáját és Imi belefújt, a szonda majd fel robbant. Az ürge elkezdte ütögetni, ki-be
kapcsolni. Nem hi a szemének. Ekkora alkoholszin el már nem tudnánk mozogni sem. Sorban mindhármunkat
megszondáztato vagy háromszor miközben majdnem szétverte a szondát. Amikor elárultuk a tkot jót röhögtünk
mindnyájan.
Ebédre babgulyást e ünk, ha mégsem lenne elég a szél. Javasoltam a fiúknak, hogy desszertnek még egy kis
hagymás babot kéne enni, akkor már a szél sem számít.
Kicsekkoltunk és fél háromkor elindultunk. Eltávolodtunk úgy kb. 10 mérföldre a partoktól, hogy kihasználjuk az
Agulhas áramlatot, aminek a szélén haladva még 1-2csomóval növelte a sebességünket.

[2]

Az előző napi szél után még maradt egy kis döghullám, de nem volt veszélyes. Rádiózni rövidhullámon még mindig
nem tudtam a hatalmas RF zavartól, amit a hajó elektronikája kelte . Este még világosban fogtunk egy 3.5 kilós
tonhalat. Éjszaka fogtunk még egyet és reggel fél hétkor a harmadikat. Ekkor Tamás következe az őrségben és
mondta, hogy hagyjuk abba a horgászást, mert nem tudunk mit kezdeni a halakkal. Halat e ünk, hallal három
napig. Éjszaka elég hűvös volt, jól fel kelle öltözni. Érződö az Atlan óceán és a déli sark hatása.

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0912-1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0916.jpg
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3.3.8 Hajónapló, 2015.03.06, úton Cape Town felé, 34-ik nap (2015-03-08 05:49) - tothka

Reggelire Imi csinált bundáskenyeret. Szép napsütéses idő volt de sajnos motoroznunk kelle szinte az egész úton.
Dél tájban értük el az Agulhas fokot. Ez Afrika legdélebbi pontja, amitől kb. 5 mérföldre délre haladtunk el. Még
Mossel bay-ben mondta egy hajós, hogy jó nagy távolságban kerüljük meg a fokot, mert a partközelben sok a
zátony. Az áramlat, ami a mozambiki csatornából hozza a meleg vizet, i terül szét és szűnik meg. Ennek gyorsan
éreztük a hatását. Mossel bayben még fürödtünk az Indiai óceánban, ami kb. 20-21 fokos volt. Az Agulhas foknál
már csak 13-fokos volt a víz.

[1]

Napközben beindíto unk a halfeldolgozást. Tamás szevicsét készíte , én ruszlit igaz, hogy tonhalból, Chris sushit
csinált a vörös tonhalból. Én még készíte em túrót a fiúknak a következő szakaszra 4 liter megsavanyodo tejből.
Délután három körül mege ük a maradék babgulyást. Vacsorára ismét halat e ünk.

Ezen szakaszon nagy volt a hajóforgalom. Igen nagy hasznát ve ük az AIS-nek és a radarnak.

[2]
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Az éjszaka re enetesen hideg volt. A tenger lehűlt 8-fokosra, a levegő 12-re. A Genoat a spi boommal kitámasz-
to uk és a hátszéllel 6-7 csomóval haladtunk.
Éjfélkor értük el a hírhedt "Jó reménység fokot", amiről i olvasha ok: [3]h p://hu.m.wikipedia.org/wiki/Jóreménység
_foka
Akkora törőhullámok voltak a foknál, hogy én leestem az ágyról. Tamás volt őrségben, és komolyan elgondo-
lkodo , hogy felvegye a hevedert. Miközben én leestem az ágyról leállt a motor, amit Tamás nem ve észre a
nagy lötyögésben. Kirohantam a cockpit-be és kérdeztem, hogy mi van? Nem is tudta mit akarok. Mondom,
hogy leállt a motor. Tényleg leállt, válaszolt. A nagy lötyögésben belevegősödö az üzemanyag rendszer a lapos
üzemanyag tartályban. Csak fel kelle tölteni, és mentünk tovább.

A fok sötétbe burkolózo , aminek részben a napokkal elő e pusz tó tűzvész is oka volt. Olyannyira, hogy a Cape
Town rádió minden nap többször bemondta, hogy a Navtex nem működik, mert leégtek a berendezések. Az előre-
jelzést ezért szóban VHF és HF csatornákon adták le minden nap 1015 UTC-kor. A világítótorony sem világíto ,
valószínűleg az is leége .
Ilyen körülmények közepe e haladtunk el a foknál és pezsgőt bonto unk.

[4]
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I unk a sikeres fokkerülésre, Poseidonra, az i elhunyt hajósok emlékére és a tengernek is adtunk egy kortyot.

[5]
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Legjobb tudomásunk szerint a Norvik vitorlás hajó negyedik magyar hajóként kerülte meg a Jó reménység fokot,
ráadásul nem csak jó messze átsuhantunk, hanem a végighajóztuk a legveszélyesebb Agulhas áramlatot és a fokot
is!

Azt mondják, hogy aki már az egyik fokot megkerülte, az már feltehe az egyik lábát az asztalra a kocsmában!
Tamás, Imi és én ezentúl feltesszük egyik lábunkat az asztalra a kocsmában!

Nem vagyunk túl sokan magyarok, akik vitorlással megcsinálták ezt az utat.

[6]

Józsi tollából

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7098C.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7113C.jpg
3. http://hu.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3rem%C3%A9nys%C3%A9g_foka
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7104C.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7106C.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7105C.jpg

3.3.9 Hajónapló, 2015.03.07, Cape Town, 35-ik nap (2015-03-08 05:51) - tothka

Fokvárosba reggel 8 körül érkeztünk.

[1]
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Hatalmas volt a hajóforgalom, nagyon kelle figyelni az AIS-t, a hajókat és rádióforgalmat a 14-es csatornán (port
control). Bejelentkeztünk a port control-nál és behajóztunk a hatalmas kikötő végében végében lévő Royal Cape
Yacht Club marinába.

[2]
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[3]

[4]
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A marina irodában senki nem volt, így beálltunk egy üres helyre. Majd holnap kiderül, hogy maradhatunk-e vagy
át kell állni.

[5]
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A napot városnézéssel töltö ük. Kimentünk a Green market piacra, és jó nagyot sétáltunk a városközpontban.
Holnap még felmegyünk a táblahegyre a “lanovkával”, és ezt követően Iminek és nekem véget ér az utazás.

Ha tetsze a s lusom, dobj egy lájkot!

Józsi.
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5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7120C.jpg

3.3.10 Hajónapló, 2015.03.08, Cape Town, 36-ik nap (2015-03-10 05:30) - tothka

Először is isten éltesse a nőket és a Tamásokat. Tamást helyben felköszöntö ük a maradék körtepálinkával.

Reggelre 35-40 csomós szél kerekede , így a lanovkázást nem vállaltuk. Érdekessége Fokvárosnak és ezzel együ
az i eni óceánnak, hogy 24 órán belül 180 fokot fordulhat a szél, ami inkább vihar, mint szél. A kikötőben több,
mint 35 csomós szelet mértünk. Mi lehete a nyílt vízen?
Nagyon meg voltunk magunkkal elégedve, hogy olyan ügyesen terveztük az út szakaszait, hogy elkerültünk minden
vihart, illetve beérkeztünk a kitűzö célállomásra, a vihar megérkezése elő . Gyakorla lag ezen a szakaszon két
napnál hosszabb időt biztonsággal nem lehet betervezni, annyira kiszámíthatatlan az időjárás. Ezt még az is tetézi,
hogy 100-200 mérföldet is kell hajózni, hogy menedéket találjunk a következő kikötőben. Ráadásul, ha éppen úgy
fúj a szél, be sem enged a port control a kikötőbe, olyan törőhullámos a keskeny bejárat. Nem véletlenül hírhedt
ez a "wild coast". Gondos tervezéssel, a per-peri rádió és a rádióamatőr net napi kétszeri időjárás frissítésével a
nyílt vízen is lehet korrigálni az ú tervet. Ha mégsem sincs szerencséje a hajósnak, akkor kint reked az óceánon és
o kell átvészelni a vihart. Azt mondják a hajósok, hogy olyan közel kell menni a parthoz, hogy meghalld a kutyák
ugatását és o várd meg, hogy kifújja magát a szél. Az áramlatból mindenképpen ki kell menekülni, ha déli, dél-
nyuga a viharos szél (a déli féltekén vagyunk és a hidegfront délről érkezik). Azért az utolsó nap reggel sem telt
el eseménytelenül. A reggeli szokásos dolgom végeztével pumpáláskor tűnt fel, hogy a 80 literes gyűjtőtartályból
az első fürdőben csordogál a "rostos lé". Ez meglepe mindnyájunkat, mert előző nap engedtük le. Nem volt
mit tenni, kinyito uk a leeresztő szelepet, de az anyag nem nagyon akart a tartályból a leeresztő csövön lefolyni.
Nagy nehezen elértük, hogy félig lemenjen, de aztán végleg beállt. Megpróbáltunk egy slagot a kifolyó könyökön
ledugni, hogy a kifolyó csövet ki sz tsuk a víznyomással, de csak annyit értünk el, hogy annyira megemelkede a
szint a tartályban, hogy a gumikesztyű is telele a rostos lével. Nagy élmény könyökig az anyagban matatni.
Nem tudni, hogy Tamásék mire juto ak vele később. Ezután az akció után fertőtlenítés, majd Imivel még kimen-
tünk a városba vásárolni és egyre visszaértünk a kikötőbe. Nem fogjátok elhinni mi volt ebédre. Finom tonhal. :)
Ebéd után összepakoltuk a még frissen vásárolt cuccokat és délután háromra menetre készek voltunk. A repülő
fokvárosi idő szerint este hatkor indult.

[1]
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Mindke en Imivel örültünk, hogy becsatlakoztunk ebbe a veszélyes szakaszba. Nagyon jó hangulatú volt ez a két
hét, nagyon jól kiegészíte ük egymás tudását. Úgy telt el ez a két hét a hajón összezárva, hogy egyetlen rossz szó,
megbántódás vagy megsértődés nem volt. A fontos döntéseket értelmes vitában konszenzussal hoztuk. Biztos
vagyok benne, hogy fogunk még együ hajózni.
Tamáséknak jó szelet és szerencsés adriai hazaérést kívánok. Addig is maradunk kapcsolatban a technika adta
lehetőségek által a Norvikkal.
Dévényi József skipper, crew member a Norvikon 2015. február 21-től március 8-ig.

Tamás tollából:

Elérkeze a búcsú ideje, egyben igyekszem egy összefoglalót is írni az elmúlt két hét eseményeiből.

Először a napi krónika. Délelő a Tábla hegyre szere ünk volna felmenni a felvonóval, de több dolog is közbejö .
Először az első WC tartály dugulás mia kelle soron kívüli takarítást végezni, ezt Józsi vállalta magára. Közben
én töltö em a napi diesel tankokat és az események annyira elvonták a figyelmem, hogy több liter gázolaj a mo-
tortérben landolt.Ennek a takarítását Chrissel együ végeztük.

A harmadik ok a program meghiúsulására, hogy a marinában 35 csomó fele a szél, így a felvonó sem üzemelt.
Sovány vigasz, de legalább nem kell kapkodni. Józsiék még egy utolsó ajándék vásárlásra bementek a belvárosba,
a hajón finom ebéddel vártuk őket a tonhal utolsó darabjaiból.

Az idő gyorsan repült, a taxi már várakozo , mikor Józsi az utolsó képeket töltö e a laptopomról.

Kikísértük őket, mikor e sorokat írom, már szerencsése hazaértek.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/photo.jpg

738

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/photo.jpg


3.3.11 Hajónapló, 2015.03.09, Cape Town, 37-ik nap (2015-03-10 20:59) - tothka

Reggel a kikötő manager kopogo be a hajóra, felve e az adatainkat. A helyünket gyorsan el kelle hagynunk,
mert pár perc múlva jö egy bejelente vitorlás, jó le volna, ha velünk is ilyen figyelmesek le ek volna, mikor
megérkeztünk szombaton. Szerencsére a tegnapi szélnek nyoma sincs, így a meglehetősen szűk, új helyünkre
gond nélkül beálltunk Chrissel. Rövidesen megérkeze új társunk, Tom is, ő a Zöldfoki szigetekig tart velünk, most
próbálja először a vitorlázást, nem kis szakaszon.

[1]

Délután Chris ex-barátnője gardírozo minket, szere em volna venni egy új dingit, de nem jártunk sikerrel.

[2]

Kárpótoltuk magunkat egy nagyobb bevásárlással a hosszabb ideig elálló élelmiszerekből.

Néhány gondolat az elmúlt két hét eseményeiről.

Azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy ez eddigi utam legkomplikáltabb és legveszélyesebb szakasza volt. Sz-
erencsére két magyar vitorlázónak is megtetsze ez a kihívás és csatlakoztak hozzám a Durban -Fokváros szakaszra.
Imi és Józsi gyakorlo hajósok, kipróbálták már magukat a Bal tengeren és az Atlan -óceánon is. Józsi profi rádiós,
Imi a vitorlakezelésben profi.
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[3]

A csapatot még kiegészí egy fiatal kezdő hajós , Chris, aki nagyon elköteleze a hajózás iránt, szeretne profi hajós
lenni, ezért jön velem Európáig. Ő nem utolsó sorban kiváló chef, szorgalmas és figyelmes.

Mit mondhatnék, ilyen társakkal ez a hírhedten veszélyes út egy alaposan megterveze , három szakaszra oszto
kellemes hajózás volt.

Sajnos viszonylag keveset tudtunk vitorlázni, helye e kárpótolt minket, hogy az egymást követő frontok elől
mindig véde kikötőbe értünk és csak innen hallga uk a szél fütyülését és a széljelző alarm-ját, ami 35 csomóra
van állítva.

[4]
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Az út eseményeiről Józsi tollából értesülhe etek, mostantól újból én leszek a krónikás.

Még egy személyes dolog: a Norvik East Londonnál lépte át az utolsó hosszúsági kört a Földön, innen már csak a
saját útvonalunkat kell kereszteznünk a hivatalos földkerüléshez. Ez még közel ötezer tengeri mérföld, remélem
szerencsésen teljesítjük.
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Zala András (2015-03-11 07:22:39)
Tamás! Gratulálok a kri kus szakasz sikeres teljesítéséhez.Nem hiszem,hogy csak szerencse kelle hozzá.Sőt,azt gondo-
lom,járt ez neked,mert alaposan megdolgoztál érte.Bár olvasnák soraidat a mai ingyenélő fiatalok,hogy megértsék:csak
a kőkemény munka hoz igazi sikereket.Ahhoz külön gratulálok,hogy erre a szakaszra sikerült jó csapatot verbúválnod.Bár
veled lehetnék én is egy kisebb etapon!Sajnos,egyelőre semmit sem vállalhatok,mert úgy tűnik,végre sikerül/hat év
kűzdelme után,elfogadható áron eladni a nagy házat s most még két év kemény munka következik,ami számomra nem
sok más lehetőséget tartalmaz.Dehát még csak hatvannyolc vagyok...Kívánok neked az út hátralévő részében havaria-
mentes,igazi örömvitorlázást-MEGÉRDEMLED!

3.3.12 Hajónapló, 2015.03.10, Cape Town, 38-ik nap (2015-03-14 06:57) - tothka

Ma megismerkedtünk az afrika me-mal.

[1]

741

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF4017C.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/dook_panoramic_0101.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/C1.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/C4.jpg


Chris volt barátnője ígérte zre eljön értünk, ezt mindig későbbre te e, végül ke őkor úgy döntö em, nem
megyünk sehova,megcsináljuk a motor olajcserét.

Elő e beszéltem Gábor barátommal, ő javasolta cseréljük ki újra a leválasztó relét, lehet gyári hibás az elődje.
Ezt most Chrisre bíztam, de szerencsére ellenőriztem a végeredmény, az új relét is kiikta a, mint a nem működő
elődjét. Van még mit tanulni, de mindig hozzáteszem, nagyon szorgalmas, remélem, így is marad.

Az olajcsere hiba nélkül sikerült, még egy cserére való olajom maradt, ez kell az esetleges "balesetekhez".

Az olajcsere után egy generál motortér takarítást csináltunk, de nem jó eredménnyel, ráadásul a relé bekötése se
OK, holnap folytatjuk.

A mai napi időjárás kissé hasonló a vasárnapihoz, valamivel gyengébb széllel. Ahogy vasárnap, most is egyik pil-
lanatról a másikra hajnalban elállt a szél.

[2]
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A szomszéd német hajóról a z éves Luka állandó vendégünk le , Új-Zélandon születe és hajón nő fel. Tapasztalt
hajós.
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3.3.13 Hajónapló, 2015.03.11, Cape Town, 39-ik nap (2015-03-14 18:01) - tothka

Jani barátom egyik volt kollegája, barátja, Gergely Dél-Afrikában dolgozik és meglepetésként bejelentkeze hoz-
zám, hogy este meglátogatna. Nagyon megörültem a váratlan látogatásnak, mondhatom nem számíto am
hazánkfiára Afrika csücskén, főleg nem a bará körből.

Délelő Chris gyerekkori barátja segíte egy nagybevásárlásban, ő fiatalon házasodo és egy csodálatos kisfiúval
látogato a Norvikra. A kissrác egész nap fegyelmeze en, csendben ült a kocsiban, nem győztem csodálkozni.
Ma akartam megcsináltatni a szokásos vérképemet, de az adminisztrációba gyorsan beletört a bicskám. Mikor a
harmadik helyre küldtek okulva a vízum hosszabbításom procedúrájából feladtam a dolgot. Meglátom St. Ilonán
lesz-e rá alakalom, de lehet, hogy csak a Zöldfoki Szigeteken fogom megcsináltatni.

A motorteret a nagynyomású mosóval délután sikerült elfogadható állapotba hozni, a relé bekötés is sikerült, a
motor pöccre indul.

Gergely kicsit kése , de egy nagyon kellemes sörözős vacsorával ünnepeltük meg a találkozást a Long-Street-en.

[1]
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Inkább hajnal volt, mint késő este, mikor ágyba kerültünk.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_7091C.jpg

3.3.14 Hajónapló, 2015.03.12, Cape Town, 40-ik nap (2015-03-15 18:23) - tothka

A mai napot Gergellyel töltö em, a munkája kapcsán nagyon szép helyekre juto am el.

Ő Stellenbosch-ban lakik és i az irodájuk is. Ez egy tüneményes kisváros egy izgalmas borvidék közepén. Azt
gondolom nincs ember aki azt mondaná Afrikában van, ha látatlanban ide po yantanák.

[1]
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Ebédre az apartmannal szembeni kis kocsmában helyi saj álat rendeltem, természetesen helyi sörrel.

Délután meg megnéztünk három borászatot, de csak kívülről. Azt hiszem lesz miért visszajönnöm Dél-Afrikába.
O hon sok előítélet kering erről a hatalmas országról, nagy részének semmi valóság alapja. Ez egy roppant színes
ország, ha csak arra gondolok, zenegy hivatalos nyelv van és a történelmükből is adódó óriási kontrasztok.

Cape Townba visszafelé a kele parton jö ünk, a természet szépsége és a mega bádogvárosok kontrasztja igazolta
az előző gondolataimat.

[2]

[3]
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[4]

A plo erem még délelő leadtuk a szervizbe, a kártyaolvasóját kellene cserélni, ezért nincs térképem.
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Sajnos csak hosszú határidőre vállalnák, így visszaszereltük.Elő e te ünk még egy kísérletet a javítására, de az
eredmény borítékolható volt. Szerencsére még három eszközön van térképem, ráadásul a következő szakaszon
szinte alig van rá szükség.

A naplementét a Fokvárostól délre levő strandokon csodáltuk meg, ez a negyed a város Rózsadombja. I megint
csak a kontraszt jár a fejemben a pár órával ezelő bádogváros és az i eni sok milliós villák kapcsán.

[5]

I a garázs különösen drága, mivel kőkemény sziklába kell vésni.

Gergely névnapját a Long Streeten ünnepeltük egy szerény pizza vacsorával, ami igazi tradicionális vékony tésztával
készült.

Ma sem feküdtünk túl korán, de holnap mindke őnknek igen sok feladata van.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/winelands1.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0103C.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0102C.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0125C.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0104C.jpg

3.3.15 Hajónapló, 2015.03.13, Cape Town, 41-ik nap (2015-03-15 18:36) - tothka

Szerencsére a hajón megszűnik az idő, mármint a dátumok, így csak utólag konstatáltam, hogy péntek 13.-a van,
de szerencsére nem vagyok babonás se.
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Reggel elbúcsúztam Gergelytől, megköszöntem a több napi gardérozást. Ma neki és nekünk is dús programunk
van.

Chris volt barátnője segíte a mai nagybevásárlásban, a kis VW csomagtartója tele le , azt hiszem a Norvik raktár
kitart Gran Canariaig.

Chris délután még csinált egy jet sky vizsgát, a tanfolyamot még ősszel végezte.

Délután kifize em a marina számlát, felve em a megtöltö gázpalackot, feltöltö ük a víztartályokat és a leg-
fontosabb, közel öt kiló bárány és marhahúsból főztem pörköltet. Este zre végeztünk.

[1]

Chris elment a barátaihoz búcsúestre.

[2]
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TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF3992C.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF4029.jpg

3.3.16 Hajónapló, 2015.03.14, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:44) - tothka

Reggel Chris nagyon későn jö meg, elég ideges voltam, mert a kijelentkezés után akartam tankolni, de csak a
Waterfront Marinánál van gázolaj, a RCYC-nál elfogyo több napja.

[1]
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A késésért cserébe Pre y elvi minket a szokásos hivatalokba kijelentkezni, megspóroltunk egy hosszú gyaloglást
és így időben indultunk a töltőállomásra. Pont ötszáz liter fért a Norvik tartályaiba, összesen 820 l gázolajjal indu-
lunk, remélem elég lesz a Zöldfoki szigetekig.

[2]

A Waterfront Marina az új belvárosban van, a 71-es csatornán kell kinyi atni két hidat, hogy bejussunk.
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[3]

A vízben fókák úszkálnak, jól érzik magukat a 10C-os vízben.

Gyönyörű idő van, élvezzük az utolsó napunkat a városban.

[4]

TT
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0131C.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF4044C.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF4049C.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/DSCF4056C.jpg

Helga Frech (2015-03-17 07:44:32)
La am a hajot a waterfront al marcius 15.en es nemhi em a szememnek:) nagyon Jo utat kivanok! Jo szelet! Udvozle el:
Helga

3.3.17 Hajónapló, 2015.03.15, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:57) - tothka

A mai a búcsúzás napja és a rohanásé.

[1] [2]

[3]
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[4]

Még egy utolsó vásárlás a Green Marketen, még pár kenyér és egy csirke, egy rádiós próbálkozás Józsival és remél-
hetőleg még világosban el tudunk indulni Szent Ilona felé.

[5]
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Az út 1700 tmf, remélhetőleg a viharok elkerülnek minket. Holnapra várható erősebb szél, de a partközelben
kezelhető erősségű.

Fokvárostól és Dél-Afrikától úgy búcsúzom, hogy jó lenne még visszajönni hosszabb utazós körútra.

[6]

Holnaptól bízom benne, hogy a Pactor modemmel küldhetem a napi beszámolót.

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150314_185357.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150315_124034.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150315_114150.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150315_114134.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150315_113926.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/03/20150315_113944.jpg
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3.3.18 Hajónapló, 2015.03.16, Úton Saint Helena felé - első nap, 43-ik nap (2015-03-17 19:54) - tothka

Kellemes napsütésben, tegnap délután negyed hatkor tudtunk elindulni a Waterfront marinából.

A 71-es csatornán kell a két híd nyitását kérni, most is nagyszámú közönségünk volt. A szomba beszámolóból
kimaradt, hogy a bejövetelünkkor, magyarok üdvözöltek minket, jó volt magyar szót hallani.
A kikötőbejáratot elhagyva kellemes délies szélben fordultunk É _NY-nak, elmotoroztunk a Börtön sziget melle ,
ahol Mandela 30 évig raboskodo . I irányra fordultunk és a lemenő nap utolsó sugarainál vitorlát bonto unk,
teli grószt és yankee-t.

[1]

A két matróz adta az első őrséget, én megpróbáltam kicsit aludni, de nemigen ment.
Éjszakára a szél teljesen elfogyo , a csa ogó grószt éjjel egykor leszedtük és a yankee-t a bal spiboomra feszíte ük.
Reggelig én voltam őrségben, az ú eljesítmény siralmas le , z óra ala fél mérföld, egy előre fél hátra.
Végül ztől fél egyig motoroztunk, ekkor kezde frissülni a szél, jelezve a közeledő frontot. Minden az előrejelzések
szerint alakult, a szél átlag 35 csomóig erősödö , a hullámokat este jó, hogy nem is lá am. Az erős szél mia én
adtam az első őrséget. Yankee és gib pillangóval mentünk, de két részletben mindke őt felére kur to am. Így
a Norvik kiegyensúlyozo an száguldo a csillagfényes éjszakában, de a megtörő hullámok mia eszevesze en
billege . Hol a jobb, hol a bal oldali spiboom szánto a a vizet, pedig ezek vége bő 3,5m-re vannak a víztől.
—–
At 2015.03.17. 15:24 (utc) our posi on was 31°08.57’S 016°52.43’E Boastspeed: 5.2 Course: 326T Twd: 302T Tws:
2.4

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF4152.jpg
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3.3.19 Hajónapló, 2015.03.17, Úton Saint Helena felé – második nap, 44-ik nap (2015-03-17 20:02)
- tothka

A fiúk éjjel egykor ve ék át az őrséget, a szél innentől lassan, de folyamatosan csökkent, reggelre megint teli takkal
pillangóztunk. Az éjszakák re entő hidegek, mivel a tenger z fokos és a levegő is zenhárom alá csökken. Nem
győzünk elég ruhát felvenni.
Tegnap a Pretoria rádió nem fogadta a hívásom a Winlinket, pedig a kapcsolódás kiváló volt. Ma nagyobb szerenc-
sém volt, mert a Pactor is ragyogóan működö és a dél-afrikai mobil neten is kiválóan tudtunk forgalmazni a rádió
amatőrökkel. Holnap Józsival is megpróbálok összekö etést teremteni. Sajnos az SSB rádiónak nagy az energia
igénye, de lehet holnap megint motorozunk pár órát, mivel gyengülő szél várható.
Tizenegykor merész dologra szántam el magam, a fiúkkal pillangóban felhúztuk a genakkert a yankee mellé. Ez
170 négyzetméter, utoljára talán Bertrand-al használtam. Hosszú út áll elő ünk, hajós inasaim pedig lelkesek, sz-
erintem többször fogjuk használni, az első felrakás is jól sikerült. Lehet a végén a spinakkert is kipróbálom velük.
Ke őre a szél 20 csomó fölé erősödö . Jó gyakorlat volt levenni a könnyűszeles vitorlát és a hagyományos grósz-
yankee-vel folyta uk első reffen.
Ebédre túrós csuszát e ünk, a túrót még Józsi készíte e, a tejfölt az ő receptje szerint, én és a srácoknak a sült
mangalica kockák is ízle ek. Igyekszem népszerűsíteni a tradicionális magyar konyhát, a mostani ebéd is nagyon
finom le , gyorsan elfogyo .
Ebéd után kiengedtük a grószból a reffet, mert csökkent a szél. A mai nap igazi vitorlás iskola volt, de remélem
ezzel a vitorlaállítással tudunk menni reggelig.
—–
At 2015.03.17. 15:50 (utc) our posi on was 31°06.51’S 016°50.84’E Boastspeed: 5.6 Course: 327T Twd: 302T Tws:
2.4

TT

Nagy Imre (2015-03-18 18:49:33)
Szia Tamás! Látom a fiúk be le ek dobva a méj vízbe , csak így tovább. Jó szelet kívánok nektek! Imre.

3.3.20 Hajónapló, 2015.03.18, Úton Saint Helena felé – harmadik nap, 45-ik nap (2015-03-19 19:09)
- tothka

Az éjszaka már nem volt olyan hideg, mint előző napokban, mivel az óceán fokozatosan melegszik, már több, mint
13°C. A szél viszont teljesen leállt, reggel a grósz csa ogására ébredtem. Próbálkoztunk még keveset, de nyolckor
leszedtük és motort indíto am. (:30-kor a rádióamatőr mobil neten Graham rossz hírekkel szolgált, a következő
napokban nem lesz szél. Tegnap még úgy látszo , a könnyűszeles vitorlával átvészeljük, mára maradt a vasge-
nakker. Ha tele lesznek az aksik , leállítom a motort. Tegnap megkaptam Helgától egy bejegyzését Fokvárosból, jó
utat kívánt, köszönöm. Továbbá köszönöm András barátom kedves sorait és a többi bíztató e-mailt is. Most már
tényleg mondhatom, hazafelé tartunk.
A motort végül nem állíto am le, mivel a szélcsendből lassan szembe szél le , valószínű Szent-Ilonán megint
tankolok.
Ebédre a lefagyaszto marha pörköltből igazi bácskai gulyás levest készíte em, ebben tészta is van, Chris volt a
segédem, Tom pedig a fő kóstoló. Tényleg jól sikerült, az egész nagy lábosnyi elfogyo . Tomnak igen jó étvágya
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van, erre mondják, inkább ruháznám.
Sajnos a Pretoria rádió ma megint nem továbbítja a Winlink üzeneteket, fogalmam sincs, milyen szisztéma szerint
dolgozik. Tegnap a Voyager német vitorlásról megkaptam az üzenetüket, hogy márc. 14-én átlépték az egyenlítőt,
évek után visszatértek az északi féltekére. Remélem, nekünk is hamarosan sikerül, de még pár ezer mérföld.
UTC:16:00-kor próbáltam Józsit hívni, de az éterben csak zaj volt, pedig most mindent lekapcsoltam. A motort
éjszakára már nem is indítom be, a tenger csendes és a Benguela áramlat egy csomóval "repít" minket. Közben az
őrségbeosztást megváltozta am, mivel az őrségnek valóban csak figyelő feladata van, Tomot is egyedül oszto am
be. Ő már négykor lefeküdt, ha este nem kel fel, lehet meglepetés lesz az új beosztás, de így mindenki többet tud
aludni, én sajnos nappal csak akkor, ha már hulla fáradt vagyok.
—–
At 2015.03.18. 14:58 (utc) our posi on was 29°53.46’S 015°38.38’E Boastspeed: 4.7 Course: 310T Twd: 302T Tws:
2.4

TT

3.3.21 Hajónapló, 2015.03.19, Úton Saint Helena felé – negyedik nap, 46-ik nap (2015-03-19 19:13)
- tothka

Tom valóban meglepődö , mikor 11-kor ébreszte em, de nagyon gyorsan felöltözö és hajnali háromig őrködö .
Ekkor Chris következe , én közben többször is ellenőriztem a belső műszereken, hátha téved ez előrejelzés, de
sajnos nem.
Reggel hatkor próbálkoztunk a Peri Peri rádióval,de a kapcsolat most sem jö össze. Helyi idő szerint fél kilenckor
viszont Grahammel a Mobil Neten kiválóan tudtunk beszélni a 7120 LSB frekvencián. Chris az operatorunk mindent
jegyzetel. Sajnos napokig szélcsendre számíthatunk, a mostani jóslás szerint vasárnap indul a szél.

Érdekesen alakul a sodródásunk a Belangue áramla al, lassan egy z mérföld átmérőjű kört teszünk meg. Én
mindig tengeri mérföldben számolok, ez közelítőleg 1850 m, tehát hosszabb, mint a szárazföldön használt mérték.
Borús az ég, Tom találóan misz kusnak nevezte, de a napelemek pozi vín tartják az energia szintet, akkor mo-
torozunk pár órát, ha már nem töltenek eleget.

A fiúk szokják a tengerész életet, fürödni lehet korlátlan mennyiségű, lassan 15°C-ra melegedő tengervízben, vagy
fejenként öt liter meleg édesvízben. Az utóbbit választo ák, én is.

Christől sokat tanulok a prak kus ételkészítésről, pl. a szta krumpli héjból kiváló chips készül és még adó sem
terheli. Én most avokadó krémet készítek a holnapi reggelihez, Chris a részét natúr kérte, remélem a holnapi krém
is sikeres lesz.

Ebédre egy zöldségekkel feljavíto tartalmas sűrű leves volt a menü, a maradék a vacsora. Rengeteg a konzervem,
lehet o hon kiárusítás lesz földkörül járt meleg szendvics krémből.

Délutánra kisütö a nap, a tenger lágy olajtükör, a Pactoron továbbra se tudok mail-ezni, olyan a Norvik, mint
egy szanatórium. Olvasunk, beszélgetünk a jövőről, én mostanában gyakrabban gondolok haza. Ez minden utazá-
somkor előjön, hogy a végén sie etem az időt, de most még sok van hátra.

—–
At 2015.03.19. 15:36 (utc) our posi on was 29°44.56’S 015°28.13’E Boastspeed: 1.4 Course: 350T Twd: 302T Tws:
2.4

TT
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Nagy Imre (2015-03-20 17:12:08)
Szia Tamás! Távolodjál el a par ól legalább 250Nm-re St-Heléna irányába menjél mert hé őn megint jön egy szélcsendes
zóna Namibia mentén. Jó szelet ! Imre

3.3.22 Hajónapló, 2015.03.20, Úton Saint Helena felé – ötödik nap, 47-ik nap (2015-03-23 17:34)
- tothka

Estére sikerült elküldenem a email-jeimet és letöltenem az újakat, a gribbel együ . Reggel a mobil neten nem
kaptunk túl jó híreket Grahamtől, a szélcsendes időszak hé ő délutánig kitart. Addig annyit motorozunk, hogy az
aksik fel legyenek töltve. A fő motor starter aksija régóta gyanús volt, de most már biztos vagyok benne, hogy
tönkre ment, üres járatban is lemerül két nap ala , lehet ki kellene iktatnom.

Pár szót az időjárásról. Új-Zélandig, illetve Ausztráliáig jó i ner volt az elő em hajózó magyar barátaim naplói és
Jimmy Cornell könyvei. Ezután főleg Jimmy infóira hagyatkozva hajóztam. A Föld időjárása valóban sokat változo ,
nemcsak a szélsőségeket (ciklonok), figyelembe véve, hanem az állandó trendeket is. Pl. az Arafura tengeren J.
Cornelléknak alig volt szelük, én hasonló időszakban húsz csomós szélben repültem. Fokvárosból elindulva minden
előrejelzés és a trendek is azt muta ák, végig jó szelünk lesz Szent Ilonáig, ezzel szemben jó öt napig semmi szél,
ill. néha gyenge szembe szél. Remélem az út folytatásánál szerencsésebbek leszünk az időjárással.

[1]

A szelek istene meghallha a fohászunkat és miután délután három elő leállíto am a motort, küldö nekünk egy
gyenge nyuga szelet. Így ha nem is száguldunk, de közel négy csomóval mégiscsak célra tartunk.

Kihasználva a nyugalmas időszakot elkezdtem olvasni a Gubitól évekkel ezelő , a Norvik hajóavatására kapo
könyvet "A mediterrán nyár"-t. Mint gyakorló szakács, nagyon élvezem.

[2]
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TT
At 2015.03.20. 15:50 (utc) our posi on was 29°11.70’S 015°00.97’E Boastspeed: 3.3 Course: 326T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150320_073113.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150320_070404.jpg

3.3.23 Hajónapló, 2015.03.21, Úton Saint Helena felé – hatodik nap, 48-ik nap (2015-03-23 17:55)
- tothka

Mire Tom őrsége következe , a szél már elcsendesede , így beszedtem a yankee-t és megint csak sodródtunk az
áramla al. Fél háromkor arra ébredtem, hogy megjö a szél, így a három órás váltással most a bal oldalra húztuk
az orrvitorlát, ehhez be kelle szednünk a spi boomot, viszont az éjszaka hátralevő részében megint tudtunk kicsit
vitorlázni. Persze reggelre elállt a szél, a döghullámzásban kicsit émelyge a gyomrom, nálam kimaradt a reggeli.
Reggel volt még egy kapásunk, megint yellow fish, lehete kb. méteres, de az utolsó pillanatban elment. Én nem
is bántam, mert sok a kajánk és nem szeretném ha ránk romlana és ki kellene dobni. Az amatőr rádió neten most
jobb híreket kaptunk, délutántól talán beindul a trade wind, amire aztán hosszabb távon számíthatunk. A rádiózás
után motort indíto am, így kicsit haladunk cél felé és az aksikat is fullra töltöm. Valóban, mire az aksik feltöltődtek
megjö a várt dél-nyuga szél, 25 csomós befújásokkal. Elég élesen kell mennünk, így kissé vizes a menet, sajnos
a hajón belül is, mert a fiúk rosszul csukták be a folyosó ablakot elöl, így minden elázo . Ezzel meg is le a délutáni
elfoglaltság, de sikerült nagyjából megszárítani a dolgokat. Remélem holnap is napsütés lesz, mert szükség van
egy kis utószárításra.

A hirtelen jö szél és a kis beázásunk egyszerűvé te e az ebédet, egy kiadós feljavíto készlevest e ünk.

TT

At 2015.03.21. 16:40 (utc) our posi on was 28°21.71’S 013°53.04’E Boastspeed: 6.2 Course: 314T Twd: 302T
Tws: 2.4
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3.3.24 Hajónapló, 2015.03.22, Úton Saint Helena felé – hetedik nap, 49-ik nap (2015-03-23 17:57)
- tothka

Vasárnap reggel csupa jó hírt kaptunk Grahamtől. Elértük a trade windet, a mostani D-DNy-i szél holnapra befordul
a DK-i passzátra és várhatóan stabil marad. Sajnos a Pactorral továbbra sem tudunk email-ezni a winlinken.

Az előző nap beázás nyomait tünte ük el a folyosó felső ágyról, innen mindent lepakoltam, a biciklit, a Suzuki
motort, az európai üres gázpalackot, stb. Mindent megszáríto unk és meg sz to unk.
Tegnap óta minden délben felrakok egy útpontot a térképre, most már van értelme regisztrálni a napi teljesít-
ményt.

Délután még pár órára beindíto am a motort, mivel nagyon lecsökkent a szél és az aksiknak is jót te egy kis
töltés. Háromkor a motor leállítása után elhatároztam, hogy kiiktatom a starter aksit, ehhez le kelle másznom a
bal oldali motortérbe, ami nem kis előkészületekkel jár. Először a nega v pólust szedtem le,- a Norvik nem testelt,
mint egy autó, mindenhova két vezetéken fut az áram-, utána akartam a pozi vat. Ekkor ve em észre, hogy a
sarukhoz csatlakozó M8-as csavar fellazult. Azonnal kapcsoltam, hogy ez okozha a az indítási problémákat és
ezen felül a szélgenerátor is emia mutato érthetetlen anomáliákat.

Nagyon megörültem, hogy rátaláltam erre a hibára, a csavar meghúzásával az egész rendszer működése helyreállt.

A Norvikban több kilométer vezeték van, több ezer csavar, számtalan csatlakozó és kapcsoló, egy ilyen apróság
komoly gondot okozhat.Tavaly hallo am egy francia hajóról, ahol az egész csendes-óceáni átkelésen nem volt
áram egy hasonlóan fellazult csavar mia .

A sikeres kimenetelű javítási akció után visszatértem aktuális bestselleremhez a Mediterrán nyárhoz. Kár, hogy
rövidesen vége, de én nemsokára ismét részese lehetek.

TT

At 2015.03.25. 11:34 (utc) our posi on was 24°29.50’S 006°44.79’E Boastspeed: 4.0 Course: 305T Twd: 302T
Tws: 2.4

3.3.25 Hajónapló, 2015.03.23, Úton Saint Helena felé – nyolcadik nap, 50-ik nap (2015-03-23 18:03)
- tothka

Reggel a rádió neten Sam megerősíte e az eddigi időjárás előrejelzést, marad a 10-20 csomós D-DK-i szél a
következő napokra.
Ma van Norbert fiam születésnapja, de mint megszoktam elfoglalt gyermekeimtől, csak az üzenetrögzítőre tudtam
elmondani jókívánságaimat. Természetesen, ha telefonon elérhető vagyok, mindig visszahívnak, megértem a
munkájukkal járó köteleze ségeket.

Reggelire kiadós ham and eggs-et e ünk, délben az utolsó Józsi féle túrós csuszát.

Estére a szél igencsak felerősödö 25 csomóig, a Norvik hét csomós átlaggal száguldo a koromsötét éjszakában,
a pillanatnyi sebesség többször túllépte a z csomót. Lekopogom az autopilot ragyogóan működik, kitűnően kezeli
a periódikusan ismétlődő, hátulról támadó big sistrereket is.

A winlink rendszer továbbra sem működik, marad a sat telefon és reggelenként az amatőr rádió net.

760



Pozíciónk:UTC:10:00. Lat:27°00’S. Lon.:010°45’E. Megte táv. 106tmf.

Tisztelt hajós társam, Józsi elkészült az első videójával a Norvikkal való hajózást megörökítendő.

I nézhe tek meg: [1]h ps://www.youtube.com/watch?v=TN _0-DAzrL0

Folytatás következik!

TT

1. https://www.youtube.com/watch?v=TN_0-DAzrL0

3.3.26 Hajónapló, 2015.03.24, Úton Saint Helena felé – kilencedik nap, 51-ik nap (2015-03-25 20:37)
- tothka

Nagyon kényelmesen haladunk, a vitorlákhoz hozzá sem kell nyúlni. A bal spiboomra van a yankee kifeszítve, a
jobb oldalira pedig a kisebb orrvitorla, a jib. Az egyetlen kellemetlenség, hogy a hátulról jövő hullámokban a Norvik
időnként (kb. percenként), eszevesze ül billeg. Emia vissza fogok költözni a hátsó kabinból a szalon ágyra, i
hosszában fekszem.
Ma átállíto am a hajó időt, már régóta időszerű volt, most az o honi idővel vagyunk szinkronban, UTC+1 óra. Így
most normális időben hajnalodik és megy le a Nap.

Ebédre gulyáslevest készíte ünk az előre elkészíte pörköltből, szokásosan finom le és könnyű elkészíteni. Azt
hiszem, a legnagyobb rosszindula al sem lehet az mondani, hogy a Norvikon éheze valaki. A friss árunk viszont
rendesen fogy, jó döntés volt, hogy a történelmi jelentőségén túl, friss zöldség és gyümölcs utánpótlás mia is
kikötünk Szent Ilonán. Várhatóan ápr. 01.-én érünk oda, fontolgatom, hogy a húsvétot o töltjük. Soha nem fele-
jtem el, két éve pont húsvét vasárnap St. Lucian egy kis halászfaluban, Laborie-ban futo am fel egy korallzátonyra.
A kis incidens szerencsésen végződö , le tudtam motorral jönni, de emlékezetes maradt. Ekkor egyedül hajóztam,
ami ugyan egy kényszerhelyzet volt, de utólag hálás vagyok a sorsnak, mert ez a közel négyhónapnyi karibi szóló
vitorlázás te igazán tengerésszé és ado önbizalmat a további útjaimhoz.

[1]
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A passzát szinte az ár-apályhoz hasonlóan változik z és húsz csomó közö . Délutánra, estére mindig felerősödik,
ezért is volt szerencsés ötlet, hogy az előző rendszerrel ellentétben most én kezdem az őrséget. A szél 20-25 csomó
közö fúj, nekem csak a műszerek ellenőrzése a dolgom, élvezem, ahogy a Norvik szeli a habokat. A srácok már
régen alszanak, ilyenkor egyedül az enyém a hajó, ezt az érzést csak az ér talán, aki kipróbálta.

TT

Pozició:UTC:10:00. Lat.:25°42’S. Lon.:8°41’E.Megte táv.:131tmf.

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF4466.jpg

3.3.27 Hajónapló, 2015.03.25, Úton Saint Helena felé – zedik nap, 52-ik nap (2015-03-26 17:05)
- tothka

Az éjszaka a szalon ágyon sokkal kényelmesebb volt, mint előző napokban a hátsó kabinban. A hátszeles szakas-
zokon ezentúl mindig i alszom, nem kísérletezem.
Sam-mel a reggeli rádiózás jól sikerült, Chris ragyogó rádió operator, minden adatot precízen jegyez. A reggeli
adásból a legfontosabb, hogy Szent Ilonáig várhatóan a mostanihoz hasonló kellemes időnk lesz. A forgalmazás
végén megkértem Sam-et érdeklődje meg, miért nem működik a Winlink a Pretoria rádió állomáson, megígérte,
telefonál.
Vagy csoda történt, de inkább azt gondolom Sam segíte , kilenckor te em egy próbát a Winlinkkel és hibátlanul
működö . Igaz kicsit lassan, ez köszönhető a késői napszaknak, de egyszer sem szakadt meg és jó másfél órán át
forgalmazo . Elment két hajónapló, jö több hasznos mail és rengeteg időjárás jelentés. Remélem, marad annyi
üzemidőm, (napi 120 perc), hogy a többi elmaradt naplót is el tudom küldeni. Különösen jólestek Ka bíztató
sorai, a rádiós net egy fontos kapocs az o honiakkal. Ilyenről még álmodni sem tudtam, mikor bő harminc évvel
ezelő a Szaharában dolgoztam éveket.
Ma még az időjárás is kényeztet minket, süt a Nap, amire nagy szükség is van a napelemek munkájához. Sajnos az
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energia mérlegünk nega v, előbb-utóbb motort kell indítanunk pár órára. Természetesen ehhez egy csendesebb
szelű időszakot választok.
Chris megkérdezte, mi legyen az ebéd? Én már tegnap gondolkoztam a palacsintán, de akkor elmaradt, ma viszont
egyöntetű igenlést kapo az ötletem. Nekem az külön tetsze , hogy most nem én leszek a szakács. Be kell vall-
jam, Chris sokkal szebb és vékonyabb palacsintákat készíte , mint én, ő vajjal sü , de az ötlet tetsze neki, hogy
a tésztába tegyünk kis sütőport. Több, mint harminc palacsinta készült, mind mege ük, mint említe em profi
vékonyak le ek. Következőnek a tésztás kaja fánk lesz.
Kihasználva a napsütést nagy sztálkodást rendeztünk a fedélzeten. A fiúk újból az öt liter melegíte édes vizet
választo ák, én inkább a korlátlan tenger vizes változatot. Vödörben húzom fel a vizet és borítom magamra az
első fedélzeten. Nagyon kellemes volt, már több mint 18°C-os a tenger a műszerek szerint, de a felszín szerintem
közel 20°C lehet. A kiadós ebéd után különösen jólese a hűs pancsi.
A szél estére szokásosan kissé erősödö , hajóforgalom nincs, este még írtam pár levelet, ezeket el is tudtam
küldeni. Így aztán gyorsan eltelt az őrség ideje, Tom jö zenegykor leváltani.

TT

Megte táv: 128 tmf.
At 2015.03.26. 7:20 (utc) our posi on was 23°30.37’S 005°19.70’E Boastspeed: 4.3 Course: 302T Twd: 302T Tws:
2.4

3.3.28 Hajónapló, 2015.03.26, Úton Saint Helena felé – zenegyedik nap, 53-ik nap (2015-03-26 17:08)
- tothka

A reggeli rádiózásban megköszöntem Sam segítségét a winlink helyreállításában. Remélem a Pretoria rádió
legalább Ascensionig működni fog, onnan pedig Las Palmas.
Reggelire franciás sült krumplit készíte ünk kevés olajon, fokhagymásan sütve, mikor kész le , Chris receptje
szerint nyakon öntö ük öt felvert tojással. Ez le a sült krumplis omle , következőnek teszünk bele mangalica
szalonna kockákat. Bár azt mondják, jó bornak nem kell cégér, én a mangalicát mindenhol reklámozom.
Az aksijaim reggel már 60 % ala voltak, de még mindig 12 V fele . Sajnos a napsütést gyakran váltják felhős
időszakok, így folyamatosan csökken az energia szintünk. Tegnap a mail-ek mia a rövidhullámú rádió a monitor-
ral és a fedélze számítógéppel több, mint két órát ment, ami 60-70 Ah fogyasztást jelent. Ennyit nem fogyaszt az
autopilot 24 óra ala .
A vitorlákkal nincs sok gondunk, tegnap a gib shotján húztam keveset és a két orrvitorla betekerő kötelét cseréltem
át a csörlőn, ha reffelni kell, a yankee kötele legyen előkészítve.
A délután végre hozo egy kis izgalmat, nemcsak kapásunk volt, de sikerült is kifognunk egy szánalmasan kis do-
radot. Jó lenne fogni hozzá még egyet a holnapi menühöz, vagy előétel lesz (szusi).
Az aksik 67 %-ig töltődtek fel, megpróbálom a motor indítást holnapig húzni, remélem nem lesz probléma.

—–

TT
At 2015.03.26. 15:57 (utc) our posi on was 23°09.45’S 004°46.50’E Boastspeed: 4.3 Course: 305T Twd: 302T
Tws: 2.4 Megte táv.:117 tmf.
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3.3.29 Hajónapló, 2015.03.27, Úton Saint Helena felé – zenke edik nap, 54-ik nap (2015-03-27 18:29)
- tothka

Ami a tegnapi naplóból kimaradt, hogy Tom is kezdi bemutatni a konyhában a szakács tehetségét. A reggeli menüt
is ő indíto a el, a vacsoránál pedig ő volt a chef, mind a menü kitalálásában, mind a megvalósításban. Volt még
egy adag nyers marha kolbászunk, ezt felszeletelte, sok zöldséggel kisütö e és fő tésztával tálalta. Finom és lak-
tató volt.
A reggeli rádiózást az aksik úgy húzták ki, hogy két órára kikapcsoltam a hűtőt. Nagyon borongós az idő, de zen-
egytől már pozi v az energia mérlegünk a hűtővel együ . A motorindítást nem halogathatom tovább, mint késő
délután.
Nagyon kellemes időnk van, a Norvik egy szanatórium hajó. Ez nem lesz mindig így, a választo direkt útvonalunk
nem a klasszikus, az egyenlítőtől lehetnek gondjaink, de mint oly sokszor az életemben, remélem, megint mellém
szegődik a szerencse.
Délelő Chris a vízminőséget kifogásolta, nekem már régebben feltűnt, hogy a Fokvárosban töltö víz nagyon
klóros. Remélem Szent Ilonán ki tudjuk cserélni finomabbra.
Az ebédfőzésnél kicsit visszafokoztam Tomot, mert míg mi Chrissel a kokpiban mata unk, melle e simán kezde
leégni a dinsztelni felte hagyma. Ezt mi kint éreztük, úgy hogy a szél hátulról fúj. Szerencsére meg lehete
menteni, kicsit pikánsabb íze le , jól passzolt a bárány pörkölthöz, ami természetesen most is elfogyo az utolsó
fala g. A fiúk nagyon szerényen szednek, igazán jól neveltek, de mindig elfogadják az invitálásom a repetára. Én
örülök, mert nem megy kárba semmi, nekem pedig már régen az a hasznos, amit nem eszem meg. Ez sajnos a
korral jár.
Pár perccel négy után indíto am motort, jól időzítve, mert a szél is gyenge és a Nap is alig süt. Gondolom, es g
eleget tölt az aksikba.

Közel három órát motorláztunk, így gyorsabban haladtunk és az aksik is felmentek 70 %-ra, ami nem sok, de ha
holnap sütne a Nap, lehet még egy napra elég. Sajnos mindig kicsit borús az ég.
Vacsorára mege ük a kis halat szója szósszal, igazságosan oszto uk el, nem testvériesen. Most már Tom se húzó-
dozo a nyers haltól, hiába, javul az ízlése.

—–

TT

At 2015.03.28. 6:17 (utc) our posi on was 21°22.50’S 002°03.25’E Boastspeed: 4.5 Course: 310T Twd: 302T Tws:
2.4 Megte táv.:115 tmf.

3.3.30 Hajónapló, 2015.03.28, Úton Saint Helena felé – zenharmadik nap, 55-ik nap
(2015-03-28 17:19) - tothka

Ma én készíte em a reggelit, Chris meg is jegyezte, omle lesz kapitány módra. Mivel nincs kenyerünk, krumplival
helye esítjük. A két nappal ezelő krumplis ránto a receptet javíto am fel apróra vágo hagymával, mangalica
szalonna kockákkal és karikára vágo mangalica kolbásszal. Természetesen most is te em bele fokhagymát és kis
borsot. Chris szerint 150 %-os le , Tom csak azt hajtoga a, ilyent folyamatosan tudna enni. Sajnos több nap, mint
kolbász.
Az idő továbbra is borús és délelő megérkeze az első kisebb squall is, de csak 26-27 csomós szél kíséretében,
aztán visszacsökkent 12-14 csomóra. Holnaptól az előrejelzések szerint még gyengébb szél várható, így gondolat-
ban már készítem a genakkert.
Délben végre kisütö a Nap, így a napelemek is töltenek, és a lejáró lépcső is felszáradt, mert elhatároztam a
lekopo lakkot kijavítom epoxival és az egészet leragasztom UV álló ragasztóval. Ez csak ideiglenes megoldás, ot-
thon az összes lépcsőfokot le fogom ragasztani csúszásmentes fóliával.
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Sokadszor tanulmányozom a választo , nem tradicionális útvonalunkhoz fellelhető tanácsokat. Azt hiszem Jimmy
Corneltől is fogok kérni személyre szóló javaslatot.
Mi más le volna ebédre, mint gulyásleves az előre elkészíte pörköltből. Van más kaja lehetőségünk is, de először
a romlandó árut kell fogyasztanunk. Sajnos a gyümölcsünk elfogyo , ideje megérkeznünk.
Mivel most É-NY-nak tartunk, újra kipróbáltam a régi módszerem, hogy a bimini fele levő napelemeket elől
leengedem, így növelve a napsugarak beesési szögét. Az eredmény, várakozáson felüli, ami annak is köszönhető,
hogy a délutáni napba a vitorlák nem árnyékolnak bele. Ez előbb is eszembe juthato volna, de lesz ég elég sok
idő használni az ötletet, remélhetőleg jó pár óra motorhasználatot megspórolok.
Megte táv.:111tmf.
—–

TT
At 2015.03.28. 16:48 (utc) our posi on was 20°53.94’S 001°28.03’E Boastspeed: 4.3 Course: 310T Twd: 302T
Tws: 2.4

3.3.31 Hajónapló, 2015.03.29, Úton Saint Helena felé – zennegyedik nap, 56-ik nap (2015-03-29 18:23)
- tothka

Sikeres közvetlen rádiókapcsolat Magyarországgal, kiváló minőségben!
Csendes éjszaka volt, csupán reggel volt pár óra szél, így lassan haladunk. Már biztos, hogy nem érünk csütörtöknél
előbb Szent Ilonára. Szerencsére most egyáltalán nem vagyunk időhöz kötve, motort csak akkor indítok, ha az
aksik mia kell. Az éjszaka nagy része holdvilágos volt, így a radart sem kapcsoltam be, csak az ak v radarreflek-
tor hangriasztását. Ez sokszor már ötven tengeri mérföldről jelzi, ha megradaroznak, de i a vízsivatag közepén
magányos vándorok vagyunk.
A maradék gulyásleves kiadós reggelinek bizonyult, de kicsit később, ebédre s lszerűen megint palacsintát e ünk.
Ebéd után én készítem a terveket a Norvik kiegészítő berendezéseiről, plusz kapaszkodók, új csónakdaru, stb., a
srácok társasjátékoznak.
Józsival (HA0LC), mióta hazarepültek, már többször próbáltunk rádió kapcsolatot teremteni, ma végre sikerült.
Először az első megbeszélt frekvencián csak őt hallo am, de utána a másodlagos frekvencián szinte zavar nélkül
tudtunk beszélni, pedig ma verseny van és nagyon sokan forgalmaztak Európában. Ilyen távolról a Norvikról először
tudtam rádiózni, ráadásul nagyon jó hangminőségben !

Teljesen feldobo a dolog, remélem más magyar amatőrökkel is fogok tudni beszélni a következő hetekben. Több
rádiós barátom is ígérte segít a Norvik rádióját versenyképesebbé tenni, előre is köszönöm, egyre inkább élvezem
ezt az új lehetőséget, ami i az óceáni hajósoknál ma is nagyon népszerű.
A mai dátum más szempontból is nevezetes, mert két-három óra múlva átlépjük a grenwich-i kezdő hosszúságot
és így holnaptól a Norvik ismét a nyuga félgömbön fog hajózni.
—–

TT
At 2015.03.29. 16:28 (utc) our posi on was 20°06.84’S 000°13.22’E Boastspeed: 5.1 Course: 299T Twd: 302T
Tws: 2.4

Nagy Imre (2015-03-30 16:49:00)
Szia Tamás! Boldog Születésnapot kívánok neked! Jó szelet� 
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3.3.32 Hajónapló, 2015.03.30, Úton Saint Helena felé – zenötödik nap, 57-ik nap (2015-03-30 18:30)
- tothka

Este zenegykor állíto am le a motort, ekkor jö egy kis frissülés, így ezzel nem mentünk sokkal lassabban a
megszoko pillangó vitorláza al. Reggelre aztán ez kis szél is elfogyo , így a reggeli rádió net után megint motort
indíto am. A közvélemény kényszerére ma megint mangalicás omle et készíte em kapitány módra. Mikor
elkészült jö egy kis szél, így a motorleállítás után igazi vitorlázós reggelit rendeztünk. Bíztam benne, hogy a szél
tovább kitart, de a UTC:10:00-es pozíciók óta alig haladtunk valamit hat óra ala . Tényleg olyanok kezdünk lenni,
mint egy floridai nyugdíjasokkal teli cruiser ship.
Kihasználva a csendes időt, elhatároztam újra elkezdek filmeket nézni. Még Imi hozta el a Philips kapitányt o hon-
ról, nem haloga am tovább, déltől beleájultam a filmbe. Ezek után nem csodálom, hogy sokan visszare ennek a
szomáliai vízek közelében való hajózástól.
A filmnézés mia kicsit csúszo az ebéd, de annál jobban sikerült. Az utolsó adag báránypörkölt megszaporítva
a marhából készült testvérével, hagymás tört burgonya, ecetes uborkával. Ezt ünnepi ebédnek is szántam, mivel
ma van a születésnapom.
Ebéd után felszeleteltem egy brie sajtot, ami pont a mai napra volt dátumozva, mint a legkedvezőbb fogyasztási
időpont. Felnyito am egy oliva bogyó konzervet és az erre az alkalomra eltartalékolt dél afrikai cabernet
savignont a Thelema borászatból, amit Jani barátomtól kaptam Gergely közve tésével még Fokvárosban. A
figyelmesség jól ese , viszont a bor emlékezetesen ragyogó volt. Vörös borban a dél afrikaiak nagyon magasra
te ék a mércét, nem vagyok borász, nem akarok sorrendeket felállítani, de ez a bor egyszerűen hibátlan volt.
Az ünnepi alkalomból s lszerűen Vaya Con Dios számaival szórakozta am a legénységem és persze magam.
Kíváncsi vagyon Szent Ilonára, de egyre türelmetlenebbül várom a találkozást a Zöldfoki Szigetekkel.
Joe-val a rádiózás este megint jól sikerült, bár nálam ma több volt az elektromos zaj. Sajnos a Skype kapcsolat
nem jö létre Ka val, de Józsi holnapra kidolgozza a technikát.
Gondolom, a nap hátralevő része nem hoz különösebb meglepetést, így elküldöm a naplót, már csak azért is,
mert Tom is írt továbbítandó üzenetet a szüleinek innen a Dél-Atlan közepéről.
Poziciónk:UTC.:10:00Lat.:19°22’S. Lon.:0°47,6’W. Megte táv.:97tmf.
—–
At 2015.03.30. 15:34 (utc) our posi on was 19°17.41’S 000°57.36’W Boastspeed: 2.7 Course: 310T Twd: 302T
Tws: 2.4

Gergely Kapots (2015-03-30 20:37:06)
boldog szuletesnapot es udv Cape Townbol :)

Zala András (2015-03-31 05:33:13)
Tamás! Isten éltessen,legalább olyan egészségben,mint a Nagy Vizen e csendes szakaszon-Z.A.

3.4 April

3.4.1 Hajónapló, 2015.03.31, Úton Saint Helena felé – zenhatodik nap, 58-ik nap (2015-04-01 04:52)
- tothka

Reggel végre megjö a szél, remélem, tartósan.
A pozíciónknál annyira a grenwich-i kezdő hosszúsági körre koncentráltam, hogy teljesen megfeledkeztem egy
másik nevezetes dologról, mégpedig, hogy még a múlt hét csütörtökön átléptük a Baktérítőt és így újra a trópu-
sokon hajózunk.
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[1]

A tenger is folyamatosan melegszik, bár a délről jövő Bengalue áramlat igyekszik lehűteni, ennek ellenére már
elérte a 20°C-ot. Így, az éjszakák is kellemesek, tréning alsó és egy könnyű dzseki elég az őrszolgálat ala . Hajóval
már régen nem találkoztunk és még az ak v radar detektor sem jelez semmit.
Szent Ilonán Lada fékbetétet kell cserélnem. Na, nem a szovjet autóipar büszkeségében, hanem a tengelyfékben,
ami a csigát hívato leállítani, mikor vitorlázunk. Ezzel kíméljük a csapágyakat a kihajtásnál és a hajtómű sem
megy üresjáratban.
Sajnos fél zkor elfogyo a szelünk, korai volt az op mizmusom, ráadásul az ég is borult, több kisebb záport
kaptunk, így a napelemek se töltenek, ezért kénytelen vagyok motort indítani. Tizenegy órakor hajóidő szerint,
mikor is a napi pozíciót szoktam feljegyezni, megszólalt az ak v radar reflektor hangriasztása. Ez igen távoli hajó
radarját is jelezhe , mindenesetre jelzés, nem vagyunk egyedül. A plo eren semmi nem látszik és a riasztás is
ritkán ismétlődő, energiatakarékosságból ezt ki szoktam kapcsolni, ha 100 %-osan biztos vagyok benne, hogy a
hatósugárban nincs forgalmazás.
Az alarm szignál egyre ritkább, valószínűleg távolodunk a nagyhajótól.
A fiúk ebédre különböző feltétet szere ek volna tésztával, így leegyszerűsíte em a dolgot és csináltam egy
palóc bablevest, ezt már amúgy is régóta terveztem. Ez mindenkinek elnyerte a tetszését. A szél befordult
észak-kele re, amiről szó sem volt az előrejelzésben, de szerencsére délutánra visszaállt a szokásos dél-kele
irányra, de nagyon gyenge, 6-10 csomó közö . Mivel a nap is kisütö , fél háromkor leállíto am a motort, az
aksik 70 %-on vannak, ezzel két napig is kihúznánk, ha nappal sütne a Nap. A szokásos időben UTC:16:00-kor
tudtam megint Józsival beszélni, Ka is hallo engem skype-on, de a rendszert még fejleszteni kell, mert én nem
hallo am őt. Józsi csütörtökre ígért megoldást. Ez már csak azért is jó lenne, mert ahogy közeledek haza, egyre
stabilabb rádió kapcsolatot lehet létesíteni.
A születésnapomra nagyon sokan gratuláltak, ez o hon is jóleső érzés, de elképzelhe tek i az óceán közepén,
sok-sok ezer kilométerre az o hontól mennyivel többet jelent. Ezúton köszönöm mindenkinek a megemlékezését.
Mint Józsitól hallo am o hon elég szeles az időjárás, valaki közbenjárhatna, hogy ide is kerüljön egy kevés, de
lehetőleg húsz csomónál ne több.
Pozíciónk: UTC:10:00. Lat.:18°32’S. Lon.:001°57’W. Megte táv.:83tmf.
—–
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At 1899.12.30. 0:00 (utc) our posi on was 18°30.62’S 001°59.64’W Boastspeed: 5.1 Course: 315T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/2015-03-31-11.07.36.jpg

3.4.2 Hajónapló, 2015.04.01, Úton Saint Helena felé – zenhetedik nap, 59-ik nap (2015-04-02 05:48)
- tothka

Bolondok napja, mondja a néphit, de a szél valóban bolondot csinál belőlünk. Eddig sem volt könnyű befogni,
de ma délutánra végképp fellázadt és szembe fordult. Így nem maradt más, mint megint a vasgenakkerre bízni a
haladást. Délután négykor indíto am motort, remélem a szél előbb - utóbb rájön merről kellene fújnia.
Tegnap este utolért és persze gyorsan i hagyo minket az MSC Opera utasszállító hajó, ennek a radarjeleit vehet-
tük napközben. Balról haladt el melle ünk és még számomra is, aki számtalan naplementét lá am a tengeren az
utóbbi években, különleges élmény volt a vörös fényben úszó horizonton haladó kivilágíto hajó.
Az éjszaka a szokásos őrségbeosztással, -én kezdek (ez prak kusan bevált, mivel este tudok rádiózni, ill. e-mail-
ezni), utána Tom,(ő nappal is jól tud aludni), végül Chris, ő pedig az őrsége végén rádiózik a dél afrika rádió ne el-
telik, sajnos a szél sem okoz sok meglepetést, kevés frissülés sok csendesedés.
A terveze nél hosszabb le ez a szakasz és a kaja is gyorsabban fogyo , bár éhezéstől nem kell tartani, de a
választék csökkent. Ma reggelire az utolsó pár szem krumpliból sütö em még egy kiadós omle et kapitány mó-
dra, ez szinte az egész napi kalória szükségletünket fedezi, délben csak csipege ünk, bár Tom igyekszik kitenni
magáért.

Alkonyatkor a bal spiboomot beszedtük, a Jibet behúztuk a jobb oldalról, ezzel együ a backstay runnert és egészéj-
jel nagyvitorla-yankee jobb csapáson araszoltunk. Sokszor csa ogó vitorlákkal, nagyon kis szélben.

TT
Poziciónk:UTC:10:00.Lat.:17°37,7S. Lon.:003°21,7’W. Megte táv.:97tmf.
—–
At 2015.04.01. 16:18 (utc) our posi on was 17°26.43’S 003°39.85’W Boastspeed: 4.5 Course: 318T Twd: 302T
Tws: 2.4

3.4.3 Hajónapló, 2015.04.02, Úton Saint Helena felé – zennyolcadik nap, 60-ik nap (2015-04-03 17:05)
- tothka

Reggelre a szél teljesen hátszélbe fordult, így a yankeet á e ük a jobb oldali spiboomra és a nagyvitorlával pil-
langóztunk. Reggel a szokásos időben UTC:06:30-kor felkapcsolódtunk a rádió netre, a következő napokban az ün-
nepek mia nem lesz forgalmazás. I Szent Ilona környékén rosszabb a vétel, de Graham megnyugtato , később
megint sztább lesz.
Tizenegy órára a szél befordult keletre, így a yankee ment vissza a bal oldalra. Szerencsére ezek a manőverek
nagyon egyszerűek.
A UTC:10:00 órás pozícióig 70tmf-et haladtunk, ráadásul ennek közel a felén motoroztunk. Hát nem a legjobb
kilátások.
A reggeli menü megvitatásakor találtunk egy extra pörköltet, így ma a reggeli marhahús leves, a vacsora
báránypörkölt, ezzel a pörkölt készleteinket lenulláztuk. Holnap böjt van, sajtos tészta lesz a menü.
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Ke őkor meguntam a nagyvitorla csa ogását, ráadásul a napelemeket is beárnyékolja, így leve ük. Most csak a
yankee van fenn, és a pilot ebben az öt-hat csomós szélben is egész jól irányban tartja a Norvikot. A pilotra igazán
nem lehet egy szavam se, bár az elődje csak fele ilyen jól teljesíte volna.
Ka küldö pár igen fontos infót a bejelentkezéssel és horgonyzással kapcsolatban, melyeket a neten talált,
kíváncsi vagyok, mennyire lesznek helytállóak, de a dolgok jelenlegi állása szerint semmit nem vesztünk azzal,
hogy csak pénteken érkezünk és még az se lesz tragédia, ha este.
[1]

Pozíciónk:UTC:10:00.Lat.:16°50„,5’S. Lon.:04°17’W. Megte táv.:70tmf.
—–
At 2015.04.02. 14:09 (utc) our posi on was 16°44.02’S 004°28.31’W Boastspeed: 1.4 Course: 288T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150402_191905.jpg

3.4.4 Hajónapló, 2015.04.03, Úton Saint Helena felé – zenkilencedik nap, 61-ik nap (2015-04-05 14:55)
- tothka

Az éjszaka hasonlóan csendesen telt, mint az előzőek, de legalább mindannyian pihentek vagyunk. Reggel volt egy
kis zápor, de a horizonton már sejteni lehete Szent Ilonát, bár lehet csak mert tudtuk o van. Aztán kibukkant a
nap a felhők mögül és élesen kirajzolódtak a sziget kontúrjai, közel harminc mérföld távolságból.

[1]
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A fiúknak nagy élmény, de nem tagadom nekem is jóleső érzés, hogy végre ma talán megérkezünk.

[2]

Sikerült a családdal is beszélnem a sat telefonon, Vikiék késő éjjel érkeztek Svájcból, a gyerekekkel először jö ek
kocsival látogatóba. Nem volt könnyű útjuk, mert Salzburgnál nagy dugó volt, gondolom már az ünnepi forgalom
mia .
Reggelire tojásos lecsót készíte em, konzerv lecsóból. Hát? mindent mege ünk, de lá am a srácokon, a konz-
erv kaja nem az igazi. Viszont a gondviselő meghallha a fohászunkat és a reggeli ala fogtunk egy közepes halat.
Chrissel nem teljesen érte ünk egyet a fajtáját illetően, szerinte tonhal, Tom nem nyilatkozo , neki mindegy, csak
sok legyen. Így aztán a sajtos tészta menü helye sült halat e ünk rizzsel, vacsorára maradt még nyersen szusi.
Egy órakor teljesen leállt a szél, így kénytelen voltam motort indítani. Lehet a generátor csapágyas, mert időnként
csúnya hangot ad, mindenesetre a tengelyfék melle ezt is rendbe kell hozni.
Fél négykor bejelentkeztünk a 16-os csatornán a port kontrolnál, egy kedves női operátor fogadta a hívást,
legközelebb csak egy mérföldről kell jelentkeznünk és akkor kapjuk meg a kikötési instrukciókat.
UTC:16:00-kor megint nagyon jó rádió kapcsolatom volt Joe-val és most a skype-ot is össze tudta kapcsolni, így a
családdal is tudtam beszélni. Amit Józsi a fejébe vesz, azt meg is valósítja. Holnap remélem lesz netünk és akkor
már képeket is tudunk küldeni. Jó másfél óra múlva kikötünk, de most lezárom a naplót, mert talán így még ma
eltudom küldeni. A mai megte távunk hasonló, mint az előző, de ebben nincs motorozás, ami óriási különbség.

Egy mai napi rekord a délutáni halfogásunk. Elő e még fogtunk egy szerencsétlen szulát, ez elvi e a horgot,
remélem, túléli a kalandot. Chris felrako egy új horgot és kezdte kiengedni a damilt, de kb. 10 méter után
már volt is kapás és húzta ki az újabb pár kilós tonhalat. Az egész nem tarto húsz másodpercig, hogy a hal már
a pucoló ládában csapkodo . Ez azt hiszem megdönthetetlen rekord, az eddigi leggyorsabb halfogásunk öt perc
volt.
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Ma még jó pár delfin csapat is szórakoztato minket és nagyon sok 80 cm körüli hal is verseny úszo a Norvikkal.
Egyáltalán nem zavarta őket, hogy motorral megyünk.
A horgonyzó helytől egy mérföldre ismét bejelentkeztünk rádión és azt az utasítást kaptuk, hogy kössünk egy piros
bójára a többi vitorlás közt. Mi pont a zenke edik vitorlás vagyunk, ez szerencse szám, remélem, beválik. Piros
és sárga bóják vannak, azt hiszem a piros az erősebb, mindenesetre ez többe kerül, de megnyugtató, hogy egy
karnyi vastag kötélhurokba kell a mooring kötelet á űzni. Bár nagyon csendes idő van, én mind a két első bikától
duplán á űze em egy-egy kötelet, mivel a horgonyzóhely északról teljesen nyito , a sziget felől pedig egy jó száz
méter magas függőleges sziklafal figyelmeztet az óvatosságra.

[3]

A vámosok reggel fél zre jönnek a hajóra, remélem utána még tudunk vásárolni, de reggel az első lesz a kis dingi
összerakása. Ezt raktam már össze vízen, remélem most is sikerül, ráadásul elég labilis jószág, de nyugodt idő
várható.
Vacsorára mege ük a szusit, utána megi am vagy egy liter szódát, végül is böj nap van, de a borom is elfogyo .
—–

TT
At 2015.04.03. 18:39 (utc) our posi on was 15°55.46’S 005°43.47’W Boastspeed: 1.3 Course: 194T Twd: 302T
Tws: 2.4

Poziciónk:UTC:10:00.Lat.:16°07’S. Lon.:005°12,8’W. Megte táv.:69tmf.

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150403_191730.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150403_190453.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF5457.jpg

Nagy Imre (2015-04-05 18:16:02)
Gratulálok a sikeres megérkezésetekhez� 
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Steven Subert (2015-05-01 05:31:10)
SZIA TAMÁS! HÍR: Penelope-UTH vizet fogo , a Flo lla öbölben szigorúan tkos küldetésben sikeresen bedaruztuk,
Vasanits Laci melléfogva levi e a Népszige (történelmi) kikötőbe- ahol a Norvik is kezdte. Anna (feleségem) még a videotól
is rosszul le , hogy mit csináltunk végig - kelle az adrenalin hozzá! De megcsináltuk! Vigyázz magadra, jó szelet hazafelé!!
(Gibraltárnál integess a kórháznak! (-: Steven Subert

Geza (2015-05-17 09:50:47)
Hajra Tamas, olvassuk a naplot minden nap! Geza es Eva

3.4.5 Hajónapló, 2015.04.04, St. Helena – 62-ik nap (2015-04-06 07:55) - tothka

A mai bejegyzésnek adhatom a biztonság csalóka érzése címet.
De ne menjünk az események elé, mi is történt ma?
Azt hiszem, nem kell kiemelnem, mindannyian nagyon jól aludtunk. Közel három hét hajózás után nagyon jól
ese a kikötő nyugalma. Én ébredtem először, rögtön utána Chris, majd Tom. Az első, amit észreve em, hogy
a melle ünk levő hajó az Igred, akikkel már az Indiai óceánon is többször találkoztam és vendégeim is voltak
Mauri uson. Gyorsan kaptunk tőlük hasznos információkat, a kilenc órás csónak ferryvel kimentek a partra.
Nekünk tegnap még az volt az információnk, hogy a coustom kijön a hajóra, ma helyesbíte ék, mi menjünk ki.
Az eljárás ugyanolyan barátságos és gyors volt, mint utam során szinte mindenhol. A hajóért 40 fontot, a bójáért
naponta három fontot kell fizetni, ha tudunk váltani fontot, később fizethetünk, hasonló a bevándorlási is, i 17
font/fő a tarifa, szintén később fizetünk.

[1]

A hivatalos dolgok elintézése után bevete ük magunkat a városba.
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[2]

Hát az árak először sokkolóak, visszaköszönnek a dél csendes óceáni kis szigetek árai, de mint ru nos utazó, gyorsan
aklima zálódtam.
A kis városka központjában de.11-kor kint ült az összes piás a söröző elő a járdán és megnyugta ak a pub éjjel
ke őig nyitva. Ez jó hír, de nekünk sokkal alapvetőbb dolgokra is szükségünk van. Először a bankot intéztük el, nincs
ATM és persze kártyával fizetés sem, viszont a bankban gyorsan tudtunk pénzt felvenni a kártyánkról. Van helyi
pénz és a hagyományos angol font, egy árfolyamon, az angol fontot mindenhol elfogadják, de a helyi fontban adnak
vissza. Jó lenne tudni, az egésznek mi értelme? Miután feltankoltam kézpénzzel, csináltunk egy kis bevásárlást. A
krumpli 500 Ft/kg, a répa ezer körül, de ronda, mit szaporítsam a szót nem a nagybani piacon vagyunk Lőrincen.
Azért nem kell sajnálni minket, sikerült egy jó kis alap bevásárlást csinálnunk, fogalmam sincs mennyiért. A hús
lehet később kri kus lesz, mert nincs marha, a bárány is gyenge, viszont van kecske, ebből ve ünk egy szép darabot
próbának, remélem bejön.
Internet WIFI van, z font egy óra. Azt hiszem, óvják a szigetlakókat e ől a civilizációs "ártalomtól".
Ke ő után értünk vissza a Norvikra, mindannyian nagyon éhesek voltunk, Chris varázsolt gyors ebédet, csirke,
sült krumplival, én készíte em hozzá ecetes uborka salátát. Ebédfőzés közben anekdótázga unk, én a pápua
emberevők ízlésével szórakozta am a srácokat.
Mikor visszaértünk a Norvikra lá uk mögö ünk kikötö a Two Amigos amerikai ketch, illően üdvözöltük őket, velük
még Cape Town-ban találkoztunk. És ekkor kezdődtek azok az események, ami azt hi em csak mással történhet
meg. A 16-on hívo a Two Amigos, hogy sodródunk feléjük. Miután kiugro am a cokpitba, talán öt méterre
száguldo unk el melle ük a frissülő szélben. Nem sok idő maradt a cselekvésre, motor indít és lépésben vissza a
bójánkhoz. Még tegnap írtam, milyen megnyugtatóan vastag mooringkötél van a bóján, csak nem volt jól rögzítve.
Tanulság, elfelejte ük a segéd kötelet és közvetlenül a bója karikán fűztük át a mooring kötelünket, természetesen
most is ke őt.
Ezek a kis izgalmak nem ve ék el az étvágyunkat, ebéd után megmártóztam az Atlan -óceánban, nagyon jólese .

[3]

773



UTC.16:00-kor megint sikerült a rádiókapcsolat JOE-val és rajta keresztül Ka val is. Az utolsó "ferry" ötkor megy
ki, ezzel mentünk a helyi élő zenés buliba a partra. Mondhatom a zenekar fergeteges műsort ado . Kár, hogy a
helyiek hasonlóan "táncosak", mint Európa nagy részén tapasztalható. Inkább a sör fogyo .
Hétkor indult vissza az utolsó csónak (komp), így bár invitáltak minket a következő buli helyszínre, visszajö ünk a
Norvikra.
Azt hiszem mindannyiunkban o kavarog ennek a nem kevés élménynek az esszenciája, még pár napot töltünk a
szigeten, gondolom különleges élményekkel feltöltődve indulunk tovább.
Pozició: Jamestown St Helena.
—–

TT
At 2015.04.04. 20:41 (utc) our posi on was 15°55.45’S 005°43.45’W Boastspeed: 0.1 Course: 294T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF5696.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150404_120839.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/G0320843.jpg

3.4.6 Hajónapló, 2015.04.05, St. Helena – 63-ik nap (2015-04-06 08:01) - tothka

Felhős, borús húsvét vasárnapra ébredtünk. A tegnap újonnan jö Two Amigossal hatan maradtunk a horgonyzó
helyen, tegnap hét hajó indult észak - nyugatnak, ki a Caribra, ki a mienkhez hasonló rövidíte útvonalon Eu-
rópába.
A 16-os csatorna olyan néma, mintha egy lakatlan szigeten lennénk. Végül z körül le egy kis mozgolódás, a Two
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Amigos legénységének sikerült a ferry service-el kijutni a kikötő kapitányságra a bejelentkezéshez. Először ők is a
hajóra várták a hivatalt, de valószínű az már rossz jel, ha valóban kimennek a hajóhoz.
Ma szere em volna a festést is javítani, de a fél óránkén záporok mia , ez meghiúsult. Viszont a srácok szépen
le sz to ák a vízvonalnál megszaporodo csigáktól és algáktól a Norvikot és végre a log kis műanyag lapátkerekét
is sikerült meg sz tani, így remélhetőleg ezután lesz valós és rela v szelünk is a kijelzőn. Mivel a festés elmaradt,
a fiúk délután kimentek a partra a WIFI-vel szerencsét próbálni. Remélem a blogra is sikerül képeket küldeni.
A szokásos időben UTC:16:00-kor tudtam megint Józsival és az összekapcsolt skype-on Ka val is beszélnem. Most
elég sok volt a zavar, de mindent lehete sztán érteni. Még az o honiakkal történt rádiózás elő pár perccel
bejelentkeze a 16-os csatornán egy vitorlás, hogy a sziget ÉK-i csücskénél jár. Ahogy befejeztem a rádiózást
kimentem a kokpitba és a délutáni napfényben már sztán látszo a teljes vitorláza al közeledő hajó. I ez es-
emény, hiszen minimum ezer valahány mérföldről jön, ezt csak az érzi át, aki már próbálta milyen is megérkezni
ilyen hosszú út után. Sokszor elsütö em már ezt a poént, mikor megkérdezik, mi a jó a cruiser vitorlázásban, hát
a MEGÉRKEZÉS.
Közben bójára kötö a Bengalue vitorlás, dél afrikai lobogóval, verseny rajtszámmal és nyolc főnyi legénységgel,
mind fiatalok. Gondolom ez egy iskola hajó, irigylésre méltó, amit a fiatalok egy ilyen tréningen tanulnak. Csak-
csak kikívánkozik belőlem, hogy az óceán az igazi tanpálya.
Közben több órányi küzdelem után végre sikerült elküldenem a tegnapi naplót, a mai kb. két perc ala elment.
Erre mondják, kiszámíthatatlan.

—–

TT
At 2015.04.05. 16:01 (utc) our posi on was 15°55.47’S 005°43.47’W Boastspeed: 0.0 Course: 125T Twd: 302T
Tws: 2.4

3.4.7 Hajónapló, 2015.04.06, St. Helena – 64-ik nap (2015-04-07 04:40) - tothka

A fiúk hat után az utolsó ferry jára al jö ek meg. A wifi-vel nem volt szerencséjük, így képek sem kerültek a
hajónaplóba. Mindannyian nagyon éhesek voltunk, így Chrisnek igencsak igyekezni kelle a vacsora főzéssel.
Sült csirke, sült krumplival, nálunk mindig bejön, gyorsan elpusz to uk. Vacsi után a fiúk a megunhatatlan tár-
sasjátékukkal játszo ak, én megnéztem egy filmet, Robert d Niroval a főszerepben. Hosszú volt a film, későn
feküdtem le.
A mai napló:
A szél egész éjjel bolondul fújt, a horgonyzó hely teljesen nyito , így a holt hullámok rendesen ránga ák a ha-
jókat. Mi még szerencsések vagyunk, mert a hosszú kiel, a nagy laterál felüle el jelentősen csillapítja a mozgást
és persze a közel harminc tonna is segít nyugalomban tartani a hajót. Ma a víztartályokat akartam feltölteni, mert
sejte em ez nem lesz kis feladat, persze nem gondoltam, hogy szinte az egész nap rámegy. A maradék kannás
vizeinkkel csináltunk egy nagymosást, majd rádión kértünk a szomszéd hajóktól még kölcsön kannákat. Mindenki
panaszkodo , hogy éjjel nagyon ugrált a hajója, ebben egy jó dolog van, hogy nem szokom el a hullámzástól és
így indulás után nem lesz kellemetlen az első pár nap. Chrisék a kilenc órás komppal mentek ki és közel egy órakor
értek vissza. A kirakodásnál Chrisnek nem volt szerencséje, mert megbillent és beleese a vízbe, ami önmagában
nem tragédia, de a zsebében volt a telefonja és a tárcája. A telefont azonnal szétszedte, most szárítjuk, remélem
túléli a fürdést. Ebédre az utoljára fogo halunkat akartuk megsütni, de nem tetsze az állaga, inkább kidobtuk
és hideget e ünk. Ez már a második hal, amiben valami élősködőt találtunk, azt hiszem nem eszem több nyers
halat.
Közben töltö em a víztartályokat és a kannás vizet betároltuk a raktérbe. Szerencsére ivóvíz van a szigeten és
fizetni sem kell érte. Persze óránként esik az eső, így ma azt az ötletet is elvete em, hogy menjünk el két na-
pos hálózsákos kirándulásra a hegyekbe. A második kanyar víz valamivel gyorsabban jö meg, most az összes
tartályunk fel van töltve és még mosásra is van vizünk a kölcsön kannákban, csak az eső állna már el. Nem esik
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folyamatosan, csak óránként jön egy heves zápor. Elég idegesítő, ha szeretné az ember megszárítani a ruháit,
végül félnedvesen kiterege em a szalonban.
A srácok nem adják fel, újabb rohamra indultak a városba Wifi vadászatra, remélem most sikerre járnak.
A szokásos rádió kapcsolat Józsival ill. Ka val most is összejö , de nagyon nagy volt a há ér zaj, majd ha nyílt vízen
leszünk sztább lesz a vétel.
A Pactoron is nagyon nehezen mennek el a mail-ek, nagyon leárnyékol minket a sziget.
Holnapra kirándulást tervezünk, remélem szebb időnk lesz.
—–

TT

3.4.8 Hajónapló, 2015.04.07, St. Helena – 65-ik nap (2015-04-09 19:32) - tothka

Az éjszaka az előzőekhez hasonlóan hullámzós volt és a reggeli záporok sem maradtak el. Még kiterege ünk egy
adag ruhát, a mai tegnap már nem fért a kötélre, készíte em egy kapitány omle et a fiúknak, én pedig mege em
a maradék kecskepörköltet. Nem gyakran e em ilyent, de nagyon jól sikerült és finom fiatal állat volt. Ritka helyi
élelmiszerek egyike.
A kilenc órás ferry serviccel már ki is juto unk a partra, az Egret-hajóról is velünk jö ek Patrick és Amanda.
Először a számlát rendeztük a harbour masternál (40 font a beléptetés és a három napi piros bója), majd irány a
bevándorlási hivatal, i is kifize ük a vízumdíjat (17 font/fő), de Chrisnek még kelle egészségbiztosítást is kötnie
egy napra (ez 1,3 font, plusz az ügyintézési díj 5 font). Miután mindennel végeztünk, lekéstük a mai sziget pro-
gramot, így ez holnapra marad.
Bankoltunk, a szokásos eljárás, csak egy bank van a szigeten és i lehet pénzt váltani, illetve kártyáról pénzt fel-
venni.

[1]
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Bár drága az üzemanyag, mégis eldöntö em tele töltöm a tartályokat, nem szeretnék pár száz euró mia
kellemetlen helyzetbe kerülni a szélcsendes övezetben. Holnap délután hozzák a gázolajat és számításaim szerint
a következő szakasz felét megtehetjük motorral is, de remélem, erre nem kerül sor.
Mivel kútba ese a túra program, próbáltunk bevásárolni az útra. Hát elég siralmas a választék, pl. nincs krumpli,
a fokhagyma kidobni való, fagyaszto csirke és némi disznóhús van, tojást még egyszer sem lá unk, gyümölcs sz-
intén nincs. Tegnap jö az ellátó hajó Dél-Afrikából, remélhetőleg holnapra kapunk alapvető dolgokat. Kenyér is
csak rendelésre van, de az egyik kedves hölgy megszánt minket és az egyik kenyerét nekünk adta a pénztár sorban.
Mindenesetre holnapra rendeltünk három nagy kenyeret. A felemásan sikerült vásárlás után vissza indultunk a
Norvikra, útközben egy szuvenír boltban viszont kaptam Szent Helena lobogót, így le egy kis tárgyi emlékem is
erről a különleges helyről. Hogy mitől különleges? Pl. senki nem használ mobil telefont, nincs internet, illetve
megfizethetetlen, bár abban sem vagyok biztos, hogy működik, a srácok most harmadszor próbálkoznak és eddig
semmi eredmény. A reptér most épül, eddig csak hajóval lehete ide eljutni, a vitorlázókat nagy szerete el fogad-
ják. Mindenki rendkívül barátságos, de aki nem ide születe , nem hiszem hosszú távon marad.
UTC:16:00-kor Józsival és így Ka val is sikeres volt a rádió kapcsolat. Sajnos újabb csendes idő várható, de mi
legkésőbb csütörtök hajnalban el szeretnénk indulni. Remélem az időjárással szerencsésebbek leszünk, mint az
előző szakaszon.
Chris boldog, mert úgy néz ki sikerült a megfürdete telefonjába életet lehelni. Én ma megragaszto am a spray
hood elengede varrását, remélem, hazáig kibírja, egyre nő az o honra terveze javítások listája.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/2015-04-04-21.01.35.jpg
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3.4.9 Hajónapló, 2015.04.08, St. Helena – 66-ik nap (2015-04-09 19:35) - tothka

Chris-szel korán kezdtük a napot,-Tom kicsit tovább szunyókált- mert a nyolc órás ferry servis-szel ki akartunk jutni
a partra. Ez később félreértésnek bizonyult, mert semmi nem volt nyitva és a sziget túra is csak kilenc után indult.
Egy dologban viszont szerencsénk volt. Teljesen véletlenül rátaláltunk a bucher woman-re és tudtunk venni szép
marhahúst és tojást. A hús 3000 Ft/kg, ami elfogadható ár, viszont a tojás darabja 100 Ft, de örültünk, hogy
kaptunk. Mindenesetre azt tanácsolom az erre hajózóknak, még Afrikában tankoljanak fel mindenből.
Robert volt a túravezetőnk és sofőrünk egy meglehetősen lepusztult Mazda mikró busszal.

[1]

Velünk tarto a Two Amigos legénysége is, így összesen hat utassal döcögö velünk az öreg járgány. A sziget
belseje harsogóan zöld, i vannak a farmok, szép legelők, lá unk jó sok marhát és néhány kecskét.

[2]
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A túra végigvi a sziget nevezetességein, az újdonság az épülő reptér, egy igen komoly kifutó pályával.
Szent Ilona z év múlva válik függetlenné, addig kell megteremteni az önálló gazdaság alapjait, jelenleg évi 21
millió font segélyt kap az anyaországtól, ami egy főre ve tve nem kis summa, kérdés, milyen hatékonyan sikerül
befektetni.
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[3] [4]

Persze az egész túra fénypontja a Napóleon ház, ahol egy kedves helyi idegenvezető kalauzolt minket végig.

[5]
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A leírásokból és persze a hölgy elbeszéléséből tudjuk, a ház csak a mostani felújítás után mutat ilyen barátságos
hangulatot, Napóleon idejében egy patkányok lakta odú volt.

[6]

781



A hangulat azonban mind annyiunkat magával ragado , Napóleon szelleme valóban i volt minden szobában.

[7]

A rezidencia kertje gyönyörű, persze fogságban minden gyümölcs savanyú. A vendégkönyvben az utolsó oldalon
találtam egy hazánkfia bejegyzését, -Mohos Róbert- gondolom a World óriás cruiser utasa volt húsvétkor. Talán a
magyarok is elkezdtek újra utazni. A következő megállónk a császár síremléke (a hamvai ma már Párizsban vannak),
ahol egy kellemes kis intermezzo rávilágít mennyire más a szigeteken való egyéni kalandozás, mint egy befizete
társas út.

[8]
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A Napóleon síremléknél Chris lement a lezárt úton az emlékműhöz fényképezkedni. Hamarosan megjelent egy
helyi munkás, kezében hatalmas machetével és kínált egy banán fürtöt. Chris megijedt, hogy losban jár, de a
munkás megnyugta a, nincs semmi probléma, és az egész banán fürtöt nekünk adta (kb. 80 banán) ajándékba.
Hát ez nagyon jól ese , megkínáltuk utas társainkat és a maradékot bespeijzoltuk, kár, hogy nem áll el sokáig. A
gyümölcsről jut eszembe, Tom folyamatosan aggódik, hogy nem kaptunk zöldség és gyümölcs utánpótlást, ezért
átnéztem kórháznyi gyógyszerkészletem és kiutaltam a fiúknak minden napra 200 mg C vitamin table át.
A szige úra végeztével összeszedtük a megrendelt áruinkat és irány a kikötő, mert fél háromra jeleztük, hogy
jövünk a diesel ellátó hajóhoz. Pár percet késtünk, de általános problémánk, hogy nem ismerve a helyi szoká-
sokat, sokszor csak követjük az eseményeket. A lényeg, i van egy motoros bárka egy nagy diesel tartállyal és ez
megy ki a hajókhoz a tankoláshoz. A diesel elég drága, a ne ó ár nekünk közel ötszáz Ft, de ebben benne van a
kiszállítás és egy csomó jópofáskodás. Jó hír, a Norvikon minden tartály tele van mind gázolajjal, mind vízzel.
A tankolás után Chris a késői ebéd készítéséhez fogo , én a tengelyfék javításához. Az ebéd jól sikerült, a javítás
nagyobb falat. Miután sikerült kioperálni a fékbetéteket, szomorúan konstatáltam, az egyik oldal régóta vason
fog. Nem akarom az olvasóimat a részletekkel fárasztani, a lényeg másnapra sem tudtam kioldani a légtelenítő
csavart, így fél megoldásként egyik oldalra bete em a vasig kopo betétet, a másik oldalra becsiszoltam egy "vál-
lasat". Ehhez persze kelle a flex, gondolom az es naplementében nem örültek a melle ünk horgonyzó hajókon
a "weekend zenének".
A fiúk ma is szerencsét próbálnak a Wifi-vel, én már nem vagyok ilyen op mista, inkább az i eni dolgokat próbálom
rendbe rakni. A nemrég megreperált kipufogó csonkon találtam egy kis szivárgást, ezt is felve em a javítási listára.
Mivel az elvégzendő feladatok nem fogynak és várhatóan szél sem lesz vasárnapig, holnap még biztos nem
megyünk el, mivel nem is tudunk. Remélem ebből a helyi hatóságokkal sem lesz probléma.
Szt. Ilona Jamestown.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_160937.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_123100.jpg
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150404_102528.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_115435.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_130649.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_130726.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_132115.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150408_145546.jpg

3.4.10 Hajónapló, 2015.04.09, St. Helena – 67-ik nap (2015-04-11 16:35) - tothka

Bennem van már az indulás izgalma, ma is korán ébredtem. Az éjszaka csendes volt és várhatóan vasárnapig nem
lesz szél. Így, bár kijelentkeztünk, semmi nem indokolja a korai indulást. A fiúk már a nyolc órás ferryvel kimentek
a partra, én beugro am a motortérbe.

[1]

Még tegnap befújtam a csatlakozó hollandikat csavarlazító spray-vel, de nem sok eredménnyel. Jó két óra kínlódás
után azt választo am, jobb egy fél megoldás, mint a semmi, így a vasig kopo betétet kis reparációval visszarak-
tam, a másik oldalon remélem elég lesz a ferodo hazáig.
Ezután kicsiszoltam a kipufogó csonk neuralgikus részét, mikor Chrisek vissza jö ek, közösen be is foltoztuk üveg-
paplan erősítéssel. Remélem ez is kitart hazáig, mindenesetre rendelek egy új kipufogó csonkot.
A délelő kiruccanás eredményes volt, mert a srácok hoztak z kg krumplit és pár fej fokhagymát. Míg mi a
kipufogót reparáltuk, Tom megpucolt és felapríto z hagymát, a későbbi műveleteket Chris és én végeztük. Az
eredmény, a Ka tanácsolta ínycsiklandó starter kaja három kg marhahúsból. Naplóírás közben fejeztem be, tény-
leg nagyon jó le .

[2]
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Délután a fiúk még kimentek a partra egy utolsó kiruccanásra, Találkoztak a Two Amigos legénységgel, félelmetes
kalandokról számoltak be. A hajót fegyveres kalózok kirabolták Costa Ricanál, Sheen a japán crew egy másik
hajóval egyszer elsüllyedt és a mentőtutajban halászták ki, őt Fokvárosban rabolták ki, pedig ru nos utazó, már
az egész világot bejárta, nyolcvan ezer mérföldet hajózo .
Már sötétben értek Tomék vissza a Norvikra és bár hoza am velük még egy fagyaszto csirkét, ezt eltesszük
holnapra, vacsorára pedig egy gyors levest készíte ünk.
—–
At 2015.04.09. 7:15 (utc) our posi on was 15°55.46’S 005°43.47’W Boastspeed: 0.7 Course: 231T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF5839.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF5889.jpg

3.4.11 Hajónapló, 2015.04.10, úton Cape Verde felé első nap, 68-ik nap (2015-04-11 16:38) - tothka

Teljes szélcsend és olajtükör víz volt egész éjjel.

[1]
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Most már valóban ez az utolsó éjszakánk Szent Ilonán, mindannyian jól kialudtuk magunkat. Közben naponta
jön két-három hajó, immár zennégyen vagyunk a horgonyzó helyen. Német többség van, de két amerikai, két
kanadai, egy spanyol egy francia és két brit hajó melle mi magyarok is színesítjük a pale át.
Reggeli után teljes nagytakarításba kezdtünk, a fiúk nagyon szépen és gyorsan dolgoztak, délre minden ragyo-
go . Én a kormányházba ellenőriztem a dolgokat, semmin nem kelle állítani, de ez a hely továbbra is igen szűk.
Ezután a motortérben ellenőriztem végig a dolgokat. A generátor csapággyal azt hiszem nincs baj, de az ékszí-
jat kicserélem, mert nagyon meg volt nyúlva és már nemigen lehete tovább feszíteni. Ez a művelet hasonlóan
minden a motortérben végzendő munkákhoz elég nagy elszántságot és sok ötletességet követel, mivel re entő
szűk a hely. Szerencse, hogy ellenőriztem a generátort, mert a hűtő ven llátor lapátja súrolt egy speciális vastag
gumicsövet, ami a hőcserélőtől veze el a vizet. Remélem nem lukad ki míg meg tudom vulkanizáltatni.
Miután mindennel végeztünk, Chris kisütö e a tegnap vásárolt csirke felét, megebédeltünk, egy utolsó csobbanás
a tengerben, zuhanyozás és fél háromra útra készek vagyunk. Három elő pár perccel kötö ünk el a bójáról, a
16-os csatornán elköszöntünk a Szent Helena Rádiótól. Felraktam a plo erra a következő waypointot az egyen-
lítőn 17°30’W-ra, ez 1183 tmf. Innen még légvonalban 1100 tmf Mindeló. A második szakaszon a jellemző szél
É-K-i, így várhatóan sokkal hosszabb lesz ez a táv. Ascencionon nem tervezek megállót, Szent Ilonán hosszabb volt
a pihenőnk.
Egy óra motorozás után felhúztuk a grószt és a vasgenekkert szabadságoltam.

Négy órakor Józsival rádióztunk, a fiúk a yankee-t már önállóan húzták ki és állíto ák be. Józsi szuper jó rádió
kapcsolatot varázsolt a skype-al összekötve Ka t, szinte minden nap tudunk beszélni és a legtöbbször nagyon

szta a vétel.

[2]
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A rádiózás sikerén felbuzdulva elküldtem a tegnapi naplót és mivel kijö ünk a sziget takarásából, a Pactor is
megemberelte magát, így egy friss időjárást is le tudtam tölteni. A következő két napban gyenge szelünk lesz,
vasárnaptól várható 15 csomó körüli szél. A kezde raumos szelünk kezd déliesre fordulni, így a yankee megy a
jobb oldali spiboomra és a grósszal próbálunk addig pillangózni, míg el nem kezd csa ogni.
Szendvics a vacsora, az őrségbeosztás az eddigi, én kezdek zenegyig, utána Tom háromig, majd Chris reggelig.
Most már fél hétkor van a dél- afrikai rádió net, mivel a hajóidő egybeesik a UTC-vel.
—–
At 2015.04.10. 16:50 (utc) our posi on was 15°49.23’S 005°48.63’W Boastspeed: 0.1 Course: 007T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/G0320863.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF5913.jpg

3.4.12 Hajónapló, 2015.04.11, úton Cape Verde felémásodik nap, 69-ik nap (2015-04-15 16:29) - tothka

A mai napot a laza semmi evés jellemezte. Délelő még csak volt egy gyenge szellő, 8-9 csomós, de délutánra
még ez is csökkent és mivel az aksik is eléggé lemerültek, alkonyatkor motort indíto am. Egészen a 23 órás
őrségváltásig motorláztunk ( motor és vitorla együ ), így az aksik is felmentek 80 %-ra és pár mérföld pluszt
nyertünk.
A pozíciónkat ezen a szakaszon mindig UTC:12:00-kor fogom rögzíteni. Az első tört napi teljesítményünk 70 tmf,
ami figyelembe véve a körülményeket, hogy alig volt szél, egész jó eredmény.
Poz.:UTC:12:00. Lat:15°02,7’S. Lon.:006°34’W. Megte táv.(21óra ala ):70tmf.
—–
TT
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3.4.13 Hajónapló, 2015.04.12, úton Cape Verde felé harmadik nap, 70-ik nap (2015-04-15 16:31)
- tothka

Hajnalban végre megjö a várva várt szél, közel egy nappal előbb, mint jósolták. Persze nem reklamálunk, nagyon
jó a hangulatunk. A szél iránya kicsit változó, raumos és hátszeles, így a nagyvitorla marad fenn és a yankee
vándorol balról a hátszeles szakaszokon a jobb oldali spiboomra.
Sajnos az Airmal nem működik, a pretoriai adó már távol van, a többi pedig még nincs elég közel. Szerencsére
Józsival és Ka val rádión jól tudok beszélni, bár tegnap sok volt a zavar, ma én szinte hibátlanul hallo am őket
(ötös-hatos). Hál isten o hon minden rendben és Józsitól is megkaptam a következő napok szél előrejelzését.
Ezek szerint a következő négy-öt napban hasonló K-DK-i szél várható, ami nekünk nagyon jó hír.
A kényelmes semmi evésben a fő tevékenységünk a kajakészítés. Mivel most is jó starterrel indultunk, ez sem
megerőltető, ma gulyás leves volt az ebéd, természetesen kiválóan sikerült.
Lekopogom a Norvikon minden jól működik, kivéve a szélgenerátort, ezzel még küzdök.
Pozíciónk:UTC12:00. Lat.:13°42,8’S. Lon.:007°31,6’W. Megte táv. 99tmf.
—–
TT

3.4.14 Hajónapló, 2015.04.13, útonCapeVerde felé negyedik nap, 71-ik nap (2015-04-15 16:33) - tothka

Az éjszakai csendesedés után reggeltől a szél folyamatosan erősödö egészen 25 csomóig. Párhuzamosan a
hullámok is nő ek és persze a billegés is. Végre jól haladunk, a szél beállt húsz csomóra, a nappali sebesség
átlagunk hat csomó.
Ma előve em az Atlan óceán szél térképét, sajnos csak a júniusi van meg, ebből még a Jacht Akadémián
tanultunk a 200 mérföldes tanfolyamon. Milyen másképpen is nézem, mint annak idején az íróasztalomnál.
Minden esetre a déli helyzetpontjainkat (UTC:12:00.) elkezdtem felrakni, szép tárgyi emlék lesz.
Egyre többször kerül szóba a Földközi tenger és az Adria, már az összes pilot könyvet előve em, főleg Christ
nagyon érdekli, végül is ő a következő években i szeretne munkát vállalni, hajókon.
Még tegnap este fogtunk egy kis mahimahit, ma ez volt az ebéd, a reggeli pedig omle , kapitány módra. A fiúk
re entő elszántak, nagyon igyekeznek halat fogni, de kevés kapás van.
Józsi csak szerdán lesz elérhető és az Airmail továbbra sem működik, így este Ka val a sat telefonon tudtam
beszélni. I már csak halkan jegyzem meg, a technika mit változo az utóbbi húsz évben.
Viszont épp a technikának köszönhetően az es őrségem hozo egy kis izgalmat. Az előzőekben is írtam, hogy
energia takarékosságból nem kapcsoljuk be a VHF rádiót és a radart, mikor ilyen teljesen elhagyato vizeken
hajózunk. Viszont az ak v radar reflektor nagyon távolról és precízen jelzi, ha megradaroznak. Tegnap is ez
történt, először csak ritkán, majd mind gyakrabban szólalt meg a szignál. Az atlan széltérképen rajta vannak a fő
hajózó útvonalak és ezen lá am, hogy tegnap kereszteztük a Fokváros- New-York útvonalat. Joggal gondoltam egy
ezen az úton haladó hajó van a közelünkben. Ilyenkor fokozo an figyelünk és reméltem, az AIS-on is megjelenik
egy hajó. Kilenc körül ez is történt, megelégedéssel nyugtáztam, működik a rendszerem. A meglepetés a hajó
adat képernyője volt, mivel a neve ABC, az MMSI száma 222222222, az IMO száma 123456789, méretei nem
voltak megadva, státusza ismeretlen és amit először nem tudtam megfejteni, az a várható találkozási pontunk
és ennek ideje. I Afrika közelében nem szeretem az ilyen rébuszokat, mondanom se kell bekapcsoltam a kézi
és a nagy VHF rádiót, a radart és még az iPod térképet is. Az ismeretlen hét mérföldre volt, közben a radar
szignálja is megszűnt, de a horizonton időnként inkább sejthető volt a fénye. Lassan rájö em a mozgásából,
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hogy hátrafelé halad, mint a rák és elő em bő hat mérföldre keresztezi az utunkat. Kicsit leejte em a Norvikot,
hogy minél érezhetőbb legyen a távolodás és innentől sztán látszo , az AIS-en fordítva le beprogramozva.
Egy-két esetben találkoztam már ilyennel, borzasztó zavaró. Hogy a többi adatot csak rossz tréfának szánták, vagy
egyszerűen hülye volt a programozó, arra sose derül fény, ahogy arra sem, hogy egyszerű halászhajó volt, vagy
tengerala járó, én mindenesetre nem szeretem az ilyen tréfákat.
A zenegy órás váltásnál Tomnak beszámoltam a dologról, megbeszéltük, ha öt mérföldnél jobban megközelítenek,
felébreszt. Megnyugtatásul, nem kellet, hogy ébresszen.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:12°17,7’S. Lon.:008°46,7’W. Megte táv.:108tmf.
—–
TT

3.4.15 Utolsó óceáni túralehetőségek a NORVIK hajóval (2015-04-15 16:46) - tothka

Úgy tervezem Cape Verdére május 2-3-án fogok érkezni és kb. egy hét múlva május 8-10-én indulok tovább Gran
Canariára. Ez kb. 8-10 nap vitorlázás, 900 nm.

A Norvik ezen a szakaszon fogja keresztezni saját előző útját, ezzel hivatalosan is teljesítve a földkerülés kritériumát!

Gran Canaria-Gibraltar 7-8 nap, 750 nm,

Gibraltar-Malta szakasz kb. 1000 nm.

Ne hagyjátok ki! Mindenkit szerete el várok a fedélzeten!

TT

3.4.16 Hajónapló, 2015.04.14, úton Cape Verde felé ötödik nap, 72-ik nap (2015-04-16 15:57) - tothka

Éjszakára a szél szokás szerint csendesede , így semmi nem zavarta az éjszaka nyugalmát. Sajnos az aksik
kezdtek 50 %-ra esni, így pár órára kikapcsoltam a hűtőt, majd hajnalban visszakapcsoltam és hét órakor motort
indíto am.
Ma gyönyörű napsütéses idő van, így a napelemek is segí ek, délután ke őig 375 Ah ment az aksikba, ha
napsütéses idő lesz, ezzel egy darabig kihúzzuk. Azaz érzésem, a szélgenerátornak valami érintkezési hibája van,
mert időnként dolgozik, aztán sztrájkol.
Az egész délelő motorzümmögés elég álmosító volt, de sajnos nappal továbbra sem tudok aludni. Az ebéd a
közvélemény nyomására megint gulyásleves. Szent Ilonán az utolsó pillanatban tudtam venni egy csomag répát,
amíg kitart, a pörköltből gulyás leves lesz.
Este megfogtuk az előző mahi mahi testvérét és míg Chris filézte, a másik horogra is felakadt egy fenevad. Nagyon
erős volt, de sajnos elment, a horgászkészség egy jókora ütéssel nyomot hagyo utána a karomon.
A félig sikeres horgászat után a srácok aludni mentek, én egyedül maradtam az éjszakában, illetve dehogy
egyedül, a sziporkázó égbolt megszámlálhatatlan csillagával. A gondolataim össze-vissza csaponganak az elmúlt
évek élményei és a jövő tervei közö . Közel két évig voltak hűséges kísérőim a déli égbolt csillagai, többüktől
búcsúzom, remélem nem véglegesen. Oly szta volt az idő, hogy felhoztam az iPadot egy kis csillagazonosításra a
Globalsky programmal.
E kis szórakozás után fél kilenckor kezdtem el új rádióállomást keresni az Airmail programmal a levelezéseimhez.

789



Húsz perc próbálkozás után sikerült a lasanne-i állomással kapcsolatot létesíteni, így el tudtam küldeni az elmaradt
naplókat és letölteni új Gribet. Jó hír, hogy a következő három napra erősödő szelet ígérnek. Ennek tükrében
tényleg kár lenne Ascencion-on megállni, ezzel a fiúk is maximálisan egyet értenek, már nagyon ki vannak éhezve
egy kis internetezésre a Szent-Ilonai elvonás után.
Az őrségem ilyen gyorsan még soha nem telt el, Tom perc pontosan zenegykor megjelent a feljáróban. Beszá-
moltam neki a kedvező hírekről, z perc múlva már aludtam.
Pozíciónk:UTC12:00. Lat.:10°33,5’S. Lon.:009°55,4’W. Megte táv.:124 tmf.
—–
TT

3.4.17 Hajónapló, 2015.04.15, úton Cape Verde felé hatodik nap, 73-ik nap (2015-04-17 15:39) - tothka

Reggel kellemes napsütés, 15 csomós hátszél, sajnos ez délutánra lecsökkent 10 csomóra.
Délelő Chrissel megragaszto uk az étkező egyik tetőkárpitját, mert ezen elengede a ragasztás. Utána olvastunk,
beszélge ünk. Ebéd a tegnap fogo hal, sajnos elég kicsi.
Délután négykor kiváló volt a rádió kapcsolat Józsival és Ka val a skype továbbítás.
Este a Pactor lausanne-i állomással jól működö , de az adatátvitel nagyon lassú volt, így sok energiát elhasználtunk.
Józsi szél előrejelzésével összecseng a letöltö Grib is, ez megnyugtató. A következő napokban még lesz szelünk,
most úgy néz ki, az egyenlítőig.
Ma olvastam Csák A la naplóját Mindeloról, ez kinyomtatva megvan a hajón és az este megkaptam a levelét sok
hasznos tanáccsal a helyi viszonyokról. Köszönöm.
Poziciónk: UTC.12:00. Lat.:08°52,6’S. Lon.:010°56,3’W. Megte táv.:117tmf.
—–

TT

3.4.18 Hajónapló, 2015.04.16, úton Cape Verde felé hetedik nap, 74-ik nap (2015-04-18 05:34) - tothka

Hajnalban passzáltuk Ascencion szélességét, de tőle 160 tmf-re keletre haladtunk el.
Sajnos a rádiózás velejárója, hogy nagy az energia fogyasztás. Reggel az aksik már csak 55 %-on voltak, ráadásul
borús, esős az idő, de z körül kisütö a nap és a napelemek elkezdtek dolgozni.. A szél is felerősödö , gyakran
fúj húsz csomó fele . A szélgenerátor továbbra sem tölt, pedig most lenne rá lehetősége.
Délelő 11 tmf-el mögö ünk keresztezte a ro ánkat egy cargo hajó, persze csak az AIS-en látszo .
Este gribeket és néhány levelet le tudtam tölteni, de az aksik eddig bírták, fél zkor egy órára járatnom kelle a
motort, de a hajtást nem kapcsoltam be, kímélem a tengelyféket. Így is jól haladunk, ehhez hozzájárul, hogy este
elértük a Dél-Egyenlítői áramlatot és ez számításaim szerint plusz egy csomót jelent, persze ez a mai teljesítmény-
ben még nem jelentkezik. Remélem az egyenlítő túloldalán a kisöccsével találkozunk és nem a bátyjával, mert
akkor szemből fogjuk kapni.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:07°19,8’S. Lon.:011°55’W. Megte táv.:108, %tmf.
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3.4.19 Hajónapló, 2015.04.17, úton Cape Verde felé nyolcadik nap, 75-ik nap (2015-04-19 05:26)
- tothka

Folyamatosan erős a szél, szinte sosem esik húsz csomó alá és az áramlat továbbra is segít, így persze jól haladunk.
Továbbra is a nagyvitorla yankee pillangóval vitorlázunk, a piloton néha kell csak pár fokot állítani.
Ma én vállaltam be a konyhát, reggelire omle kapitány módra, késői ebéd gulyásleves. Még egy adaghoz van
répánk. Már látom, hogy a kajával most is bővében vagyunk, szerintem másfél hónapra van bőséges ellátmány.
Sajnos a halfogással nincs szerencsénk, pedig, ha elfogy a pörkölt, jó lenne néhány méretes halat fogni. A
Gézáéktól kapo joghurt készítőt is beüzemeltem, most tejporból készült nagyon ízletes joghurt. Van még erede
görög joghurt porom is, ha elfogy a tejpor, ez következik.
Délután 18 tmf-re elő ünk keresztezte a ro ánkat egy hajó, de az adatait nem tudtuk beazonosítani az AIS-en. A
fiúkat ma figyelmezte em, ne higgyék, hogy mindig ilyen kellemes a vitorlázás, különösen az egyenlítő környékén
gyakoriak a zivatarok. Mintha csak ráéreztem volna.
Józsival a rádiózás már napi ru n és este a Pactor is jól működö , de most egy másik svájci adó.
Éjfélkor aludtam el, 23-24 csomós a szél, teli takkal hátszelezünk, de kicsit aggódom a kezdő crew-im mia , már
napok óta kiköltöztem a szalon ágyra, de nem lehetek állandóan a kormánynál.
Pozíciónk. UTC:12:00. Lat.:05°32,5’S. Lon.:013°17,5’W. Megte táv.:135,5tmf.

3.4.20 Hajónapló, 2015.04.18, úton Cape Verde felé kilencedik nap, 76-ik nap (2015-04-22 04:27)
- tothka

Jogos volt a tegnapi aggódásom, negyed háromkor a fokvitorla lobbanására ébredtem. Rögtön lá am a belső
műszereken, hogy 28 csomó a szél, nyakunkon egy squall. Szegény Chris nagyon megörült, mikor lá a kiugrom
a kokpitba, azonnal beszedtük a yankee-t, utána felöltöztem és visszamentem a kormányhoz. Ekkor már folyam-
atosan 30 csomó fölö fújt, a max. 33 csomó volt. A grósz teli tackon, a pilot teljesen jól kezelte a dolgot, az én
dolgom csak az ellenőrzés volt. Már hajnalodo , mikor lefeküdtem, szundíto am még kicsit.
Délelő szép idő volt, de elkapo még minket három hasonló zivatar. A műsor mindig ugyanaz, yankee be, fél óra
futás a széllel, majd yankee vissza.

[1]
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Dicséretes, hogy az ebédidőt a zivatarok szteletben tarto ák.
UTC:16:00-kor rádiózás Józsival, skype Ka val, de sok a zavar, így egy óra múlva újra próbáltuk de nem le jobb,
így marad a 16 óra.
Este bekapcsoltam a radart, hogy lehessen látni a zivatar felhőket és az őrségváltásnál Tomnak elmagyaráztam, ha
közel egy zivatar, ébresszen fel.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:03°36,3’S. Lon.:14°55’W. Megte táv.:151,5tmf (jó irányba).
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF6537.jpg

3.4.21 Hajónapló, 2015.04.19, úton Cape Verde felé zedik nap, 77-ik nap (2015-04-22 04:31) - tothka

Tom éjjel fél ke őkor ébreszte , hogy i a vihar. Felkaptam a vitorlás dzsekim és nadrágom és irány a kokpit. Az
égen ezernyi csillag ragyog, a radarképen épp szétoszlóban van melle ünk egy aprócska felhő. Nem szóltam egy
szót sem, visszamentem aludni.
Reggel Tom elnézést kért a történtekért, mondtam ez minden kezdővel előfordul, hogy egy felhő lá án bepánikol,
semmi baj, az lenne a hiba, ha valódi zivatarnál későn szólna.
Az aksik rekord alacsony szinten vannak, 50 % ala , de időnként kisüt a nap és remélem kihúzzuk es g motorindítás
nélkül. Az utóbbi napokban minden este jára am a motort egy-két órát üres járatban 1400 fordulaton.
Tíz órakor kapo el minket az első squall, úgy ese , mintha dézsából öntö ék volna, száz méterre sem lá unk és
most a max szél 35 csomó fele volt. A yankee-t időben beszedtük és a tele grósszal futo unk a széllel, de a max
látszólagos szél így is 32 csomó le , a max sebességünk 10,4 csomó. Szűk egy órát tarto a zivatar, yankee vissza,
mi pedig szárítkoztunk, szerencsére a nap is kisütö .
Este volt még egy kis izgalom, egy halászhajó elő ünk 800 m-el keresztezte az utunkat, persze se AIS-a nem volt,
se a rádióban nem válaszolt, csak miután befejezte a manőverét. Lehet, hogy ő élvezte, mi nem, azonkívül, hogy
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veszélyes, szerintem gyerekes dolog is, sajnos hasonlót még a Balatonon is megtapasztaltam kezdő koromban, ma
tudnám kit kell felhívni.
Pozíciónk.UTC:12:00. Lat.:01°44/’S. Lon.:16°11,5’W. Megte táv.:135tmf.
—–

TT

3.4.22 Hajónapló, 2015.04.20, úton Cape Verde felé zenegyedik nap, 78-ik nap (2015-04-24 04:37)
- tothka

Napok óta úgy fekszem le éjjel, hogy gondolatban felkészülök, a Norvik csa ogó vitorlákkal áll a szélcsendben és
mindjárt motort kell indítanom. Szerencsére ez minden nappal későbbre tolódik. Elvileg elértük a szélcsendes
zónát, de ez az évszaktól függően vándorol és a szélessége is változik. Mi még mindig kellemes 11-16 csomós DK-i
hátszélben ballagunk. Az eddig kedvező áramlat ugyan kissé gyengült és nyugatra fordult, de a teljesítményünkre
nem panaszkodhatom. Ma már biztosan elérjük az egyenlítőt, így a napi menü is kicsit más.
Reggelire ugyan a kiadós kapitány omle arato sikert, délben Chris remekelt egy nagy adag palacsintával. Pezsgő
híján ma felbonto uk a három kg-os ananász konzervet is, amivel Tom már régóta szemeze . Ezt még Janitól
kaptam Fijin, mikor hazautazo .
Az egyenlítőt este 7:20-kor léptük át a nyuga hosszúság 17°45’-nél.

[1]

Mindannyiunkon hasonló izgato ság volt, mint szilveszterkor az éjféli gongnál. Az idő nagyon kellemes, a szél
továbbra is DK-i, egész éjjel 15 csomó körüli.
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Kijelöltem az új waypointot Fogó közelében, ez 954tmf, innen Mindelo még kb. 160.
Pozíciónk:UTC12:00.Lat.:0°25’S. Lon.:17°24’W. Megte táv.:104,5tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/egyenlito.jpg

3.4.23 Hajónapló, 2015.04.21, úton Cape Verde felé zenötödik nap, 79-ik nap (2015-04-25 06:14)
- tothka

Délben már több, mint 80 tmf-del mögö ünk van az egyenlítő. Jó érzés leírni újra, hogy északi szélesség. A Norvik
közel két évet volt a déli féltekén, ideje visszatérni.
Az ú könyveim szerint a negyedik szélességig várhatóan kitart a szél, utána meglátjuk. A szűkös aksi kapacitásom
mia az Airmail rendszert nem használom, -ezért szünetelt átmene leg a napló-, csak az SSB rádiót az o honiakkal
való rádiózáskor, ez már napi ru n. Ma még Imivel is tudtam beszélni, mert vi e Ka nak a hajózásunkról készült
fotókat és videókat. Remélem Mindeloból mi is tudunk friss képeket küldeni.
Két napja megbuggyant egy doboz tejünk, megpróbáltam belőle yoghurtot készíteni.. Reggel örömmel lá am,
hogy nem joghurt le , hanem túró, így már meg is van a mai menü: túrós tészta, mangalica szalonna kockákkal,
tejföllel leöntve. A tejföl Nestle konzerv, még Panamában ve em néhányat, ez az utolsó.
Egész nap kellemes hátszélben vitorláztunk, a hajóval nem sok dolgunk volt. Sajnos halat ma sem fogtunk.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:01°12,5’N. Lon.:18°22,8’W. Megte táv.:113tmf.
—–

TT

3.4.24 Hajónapló, 2015.04.22, úton Cape Verde felé zenhatodik nap, 80-ik nap (2015-04-25 06:18)
- tothka

Tegnap késő este végleg elfogyo a szelünk, egész éjjel motoroztunk. Reggelre az aksik 100 %-on álltak, de a
szél sajnos nem jö meg. A vízben egyre több a hínár, míg délben már egy összefüggő hatalmas hínármezőben
araszoltunk.

[1]
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Szó szerint, mert a sebességünk két csomóra csökkent. Félelmetes volt a látvány, mintha egy szántóföldön ha-
józnánk.

[2]

Aztán ritkult a növényzet, de a Norvik nem akart gyorsulni, gondolom a csiga is tele volt hínárral, a horgot a fiúk
alig tudták beszedni, volt rajta vagy 15 kg anyag. Kiderült a legénységemnek mélység iszonya van, ráadásul sok
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cápás könyvet is olvasnak, így a csavar meg sz tásának egyszerű módját választo am, hátramenetbe kapcsoltam.
Ez segíte , de egy ellenőrzésre még szükség lesz, ha teljesen szta vízterületre érünk.
Ahogy kiértünk a hínárosból, elkapo minket az eddigi leghosszabb trópusi zivatar, három órán keresztül szakadt
az eső sűrű villámlások kíséretében. Mikor vége le a zivatarnak, maradt utána egy kis DK-i hátszél, így vitorlát
bonto unk és azt hiszem ezen a szakaszon utoljára hátszél pillangóztunk. A rádiózás az o honiakkal, sztán hall-
ható volt, de az Airmail rendszer nem működik. Ez Murphy törvénye, most van áramunk, de a rádió net nem
működik, így a naplók tovább késnek, de sajnos az időjárás előrejelzést sem tudom letölteni.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:02°59’N. Lon.:19°10’W. Megte táv.:116,5tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/hinar-mezo.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF6714.jpg

3.4.25 Hajónapló, 2015.04.23, úton Cape Verde felé zenhetedik nap, 81-ik nap (2015-04-25 06:27)
- tothka

Reggel 16-17 csomós É-Ék-i szél fújt, ez ha még kicsit fordul keletre, alkalmas lehet vitorlázásra. Chris ve e észre,
hogy a grósz felhúzó kötele megsérült, gyorsan döntö em, ki kell cserélnünk. Valószínű az alsó száling dörzsölte
ki a burkolatát, tanulság, erre is jobban kell figyelni, mindenesetre egy gumi pókkal hátra húztam az árboctól a
felhúzót. Mire végeztünk a kötél cserével a szél valóban keletebbre fordult, tudtunk vitorlát húzni. Mind a három
vitorlát felhúztuk, kezdetben jól is haladtunk, de sajna a szél egyre csökkent, így délután háromkor ismét motort
kelle indítanom. Vitorlázáskor kicsit nyugat felé csúsztunk, ezt a motorozáskor kikorrigáltam.
A rádiózás Józsiékkal most is jól hallható volt, de az Airmail re entő nehezen kapcsol és nagyon lassú. Négy
óra küzdelemmel tudtam elküldeni két levelet és két naplót és letölteni a friss szél előrejelzést, ekkor már ma-
jdnem éjfél volt. Huszonötödikén reggeltől ezen a hosszúságon várhatóan nyuga szél lesz. Remélem, bejön a
tak kám, folyamatosan nyugatnak tartunk, míg el nem érjük az ígért nyuga szelet, ezzel tovább vitorlázunk észa-
knak és mikor elfogy, akkor az északi széllel megpróbálunk élesen a Zöld Foki szigetek felé menni. Legjobban Bissau
Guineánál közelítjük meg az afrikai partokat. Ha nem lenne olyan sietős, i ki is köthetnénk.
Éjfél elmúlt, mire ágyba kerültem.
Pozíciónk. UTC:12:00. Lat.:04°34,7’N. Lon.:19°46,3’W. Megte táv.:102,5tmf.
—–

TT

3.4.26 Hajónapló, 2015.04.24, úton Cape Verde felé zennyolcadik nap, 82-ik nap (2015-04-26 08:06)
- tothka

Az éjszakai váltásnál Tomnak elmagyaráztam, hogy pont északnak tartunk párhuzamosan a húszadik hosszúsági
körrel. Valami kommunikációs hiba mia Chris már a ro ával ment párhuzamosan, szerencsére nem túl sokat.
Hab a tortán, hogy Tom kommunikációt és marke nget tanult. Korrigáltam az irányt, továbbra is bízva abban,
hogy a nyuga szelet ebben a sávban elkapjuk.
Két napja ve em észre, hogy a motor kevesebb hűtővizet kap, ezért délelő zkor megálltunk ki sz tani a
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szűrőket, mert arra gyanakodtam, a hínármezőben eldugultak. Sajnos nem ez a hiba, hanem a másik nyilván-
való ok, hogy az impeller kopo el. A motor még üzemi hőfokon jár, ezért úgy döntö em, az impeller cserével
várok, míg nem tudunk vitorlázni. Ekkor a nemrég cserélt generátor ékszíjat is utána kell húznom.
A VHF rádióban nagy le a forgalom és az AIS is sok hajót jelez, közel vagyunk Guineához.

Délután Józsival a rádió kapcsolat ötös-hatos, végre le tudtuk sztázni, hogy tengelyféknél használt fékszerkezet
jobbos. A skype is ragyogóan működik, sokszor sztább, mint a mikrofon.
Este még az airmail is összeszedte magát, így van új gribem (hasonló, mint az előző napi) és a naplót, valamint pár
rövid levelet is el tudtam küldeni.
Este még feltöltö em a napi diesel tartályt, Szent Ilona óta 320liter gázolajat használtunk el, döntő részét az utóbbi
pár napban. Lefekvés elő még újra átnéztem a szél előrejelzéseket, tele van a fejem szél vektorokkal, nemigen
van más választásom, mint megpróbálni teret nyerni észak felé.
Pozíciónk. UTC:12:00.Lat.:06°08’N. Lon.:19°58,6. Megte táv.:91tmf.
—–

TT

3.4.27 Hajónapló, 2015.04.25, úton Cape Verde felé zenkilencedik nap, 83-ik nap (2015-04-27 04:30)
- tothka

Ragyogó napsütésre ébredtem, gyenge szél fújt, de sajnos nem a várt nyuga irányból, hanem pont szemből, észa-
król. Vártam a vitorla bontással, míg Tom is felkel és kilenckor lesz ami lesz alapon kihúztuk az összes vásznat. Hát
kb. hetven fokra tudtunk haladni és két óra ala egy cen t sem közelíte ünk Cape Verde-hez. Ez a legénységemet
kissé felizga a, különösen Chris viselte nehezen. A szél lassan, de kezde nyugat felé fordulni, elmagyaráztam a
fiúknak, legfontosabb, hogy amennyire csak lehet északnak tartsunk, ami a mostani gyenge észak-nyuga szélben
meglátjuk mennyire sikerül.

[1]
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Délután már Afrika legnyuga bb csücskét céloztuk meg, de egy gyenge áramlat most kedvezőtlen irányba, kelet
felé sodor minket.

[2]

Kárpótlásul a gyenge teljesítményért reggelire joghurtot szervíroztam gyümölcsös müzlivel ebédre, pedig paprikás
krumplit extra adag kolbásszal és mangalica szalonna darabkákkal. Mindke ő gyorsan elfogyo .
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Ahogy elnézem a következő napok egy tak kai türelemjáték lesz, de nem szeretném eszetlenül elégetni a gázolajat
ilyen távol a céltól.
Este egy cargo hajó a Desert Victory keresztezte az utunkat, Brazíliába tart, de csak az AIS-en lá uk, mögö ünk
haladt el hét mérfölddel.
A délutáni rádió kapcsolat most is kitűnő volt. Ka javasolta adjak magamnak néhány tartalék napot, így július
elején érkeznék az Istriára. Általában igaza van az ilyen gyakorla dolgokban, megfogadom a tanácsát, így ezen a
nehezen tervezhető szakaszon is több lehetőségem van kipróbálni széltak kákat. A sok erős szeles szakasz után
most a vadász izgalmával élvezem a kis erősödések és szél fordulások kihasználását.
Poziciónk.UTC:12:00. Lat.:07°44,2’N. Lon.:19°52’W. Megte táv.:83tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/G0051149.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF6848.jpg

3.4.28 Hajónapló, 2015.04.26, úton Cape Verde felé huszadik nap, 84-ik nap (2015-04-27 20:17) - tothka

Chris reggeli beszámolója szerint éjjel gyenge, 6-8 csomós szél volt és egy cargo hajó keresztezte a ro át elő ünk.
Kilenc körül a szél 11-12 csomóra erősödö , É-Ny-i irányból, így már 30-35°-ra tudunk vitorlázni. A mai pozícióból
látszik, hogy "jó" irányba csak 22,5tmf-et haladtunk, valójában 71 mérföldet vitorláztunk a 8-9 csomós szélben, a
valós szélre 55-60°-ra.
A csendes időre való tekinte el ma megnéztem két filmet és mire a leveleimet és a gribet is elrendeztem, kikapc-
soltam a monitorokat, mert fájt a szemem. Elszoktam a TV nézéstől, de most elhatároztam, minden nap megnézek
egy filmet.
A kora éjszakai őrségem ala a szél kezde befordulni nyugatra, de nagyon gyenge 5-6 csomóval. Az előrejelzés
szerint éjjel teljesen nyugatra fordul, nagyjából z óra hosszan. Pár napja a víz hőfok visszaese két-három fokot,
ezért az éjszakák is hűvösebbek, ma már a tréning ruha fölé egy könnyű dzsekit is húztam.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:8°40,3N. Lon.:09°08’W. Megte út:22,5tmf ("jó irányba"). Tényleges út 71tmf.
—–

TT

3.4.29 Hajónapló, 2015.04.27, úton Cape Verde felé huszonegyedik nap, 85-ik nap (2015-04-29 04:27)
- tothka

Éjjel ke őkor érkeze meg a nyuga szél, kellemes meglepetésre, kicsit erősebb a vártnál, z- zenkét csomó.
Végre igazolódni látszik a szél tak kám.
Reggel egy bálna úszo el melle ünk, az előző éjszakákon is hallo am már a fújtatásukat, de nappal most látjuk
először Fokváros óta. A Jóreménység fok körül valóban sok a bálna, különösen Fokváros közelében, ha valaki
tényleg találkozni akar velük, ide utazzon.
A délelő párából a Nap lassan bújt elő, közel zenegy órakor, szemmel láthatóan egyre meredekebben jár, de
még mindig északon delel. Ez a szakasz egy csillagásza tanulmányút is, ahogy haladunk délről észak felé, nemcsak
a Nap járása, de a csillagképek is folyamatosan változnak.
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[1]

Délben horogra akadt az eddigi legnagyobb halunk, de sajnos nem tudtuk kihúzni, az utolsó pillanatban meglépe .
Volt vagy másfél méter, de egyikőnk sem tudta, milyen fajta. Meg kell állapítanom, nem vagyunk valami nagy
horgászok, van még hova fejlődni. Nagyon sajnáltuk, hogy elment a hal, mert már mindenki bemondta a kíván-
ságát, hogyan szeretné a tányéron látni. Nem maradt más választás, ebédre spage prego mártással és felbon-
to unk hozzá egy tonhal konzervet. Mondhatnánk ez is hal, de nem az igazi.
Egy órakor teljesen leállt a szél, motort indíto am, de egy óra múlva újra vitorláztunk. Hát ez egy ilyen szakasz.
Jimmy Cornelltől, ma kaptam választ sok hasznos tanáccsal erre a térségre vonatkozóan. Köszönöm.

‘Hello Tamas,
I only received your email today, as you had sent it to [2]noonsite.com, with which I am no longer associated.
Your plan to sail from St Helena to Gibraltar is a good plan. I sailed the same route, with stops a er St Helena in
Ascension, Praia (Cape Verde) and then directly to La Gomera. A stop in Mindelo may be a good idea as it has
reasonable repair facili es.
You should fill up with fuel in St Helena, as you will need to use the engine to make progress to windward.
There is fuel in Praia, and also in Mindelo.
Sailing north from the Canaries it is best to wait for a depression to head for the Canaries, which will generate W
and SW winds.
I wish you a peasant voyage!
Jimmy Cornell’

Az es rádiózás Józsiékkal nálam nagyon zajos volt, többször válto unk frekvenciát, de nem sokat javult. Később,
mikor a Pactor modemet is bekapcsoltam, úgy lá am az antennámmal van a baj, ez már előző nap is gyanús volt
nekem. Szétszedtem a csatlakozásnál és a teljesen eloxálódo részt levágtam, újra kötö em, reményeim szerint
a jövőben hibátlanul fog működni, a Pactor lényegesen jobb le . A Norvik lényegében rendben van, de rengeteg
apró dolgot szeretnék javítani rajta, mind a műszerezésen, mind a belső komforton. Alapvető változtatás sehol
sem tervezek, talán csak a csónakdarunál, az új ribhez.
Este folyamatosan csökkent a szél és az iránya is északias kezd lenni, jó lenne, ha kitartana reggelig. Nagy a hajó-
forgalom, az őrség átadásakor Tom figyelmét külön felhívtam erre.
Pozíciónk: UTC:12:00. Lat.:09°27,1’N. Lon.:18°50,7’W. Megte táv.:24,4tmf. Valós táv.:62tmf.
—–
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TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF6984.jpg
2. http://noonsite.com/

3.4.30 Hajónapló, 2015.04.28, úton Cape Verde felé huszonke edeik nap, 86-ik nap (2015-04-30 04:11)
- tothka

Tom éjjel háromkor ébreszte , hogy nem tudja mi történt, mert a pilot hibát jelze és mikor az üzenetet törölte,
a hajó automa kusan megfordult. Szerencse, hogy gyenge a szél és persze a boom duplán le van biztosítva a pre-
venterrel és a fékkel is. A fék mia kicsit macerás a takváltás, de nagy biztonságot ad. Ekkor volt őrségváltás, Chris
következe . Visszafordíto am a hajót és elmentem aludni. Negyed óra múlva éreztem, megint megfordultunk.
Kimentem, Chris is azt mondta, a pilot automa kusan csinálta. Persze ilyen alkalmakkor azonnal ki kellene venni
standby-ba, de ehhez még több gyakorlat kell. Valószínű a rossz ú rányunk nem tetsze a pilotnak, még kinn
voltam fél órát, nem történt semmi, ekkor elmentem aludni, reggelig nem volt újabb fordulás, igaz, szép lassan a
szél is elállt, alig haladtunk.
Nyolckor indíto am motort és a vitorlákat beszedtük. Délelő megpróbáltam filmet nézni, de a motorzúgás mia
rosszul lehete érteni, így inkább olvastam kicsit.
Érdekesség, hogy az AIS-en egyre több hajó jelenik meg és egész távoliak is, közel ötszáz tmf távolságból. Jó lenne
már o lenni. A szél kilátásaink nem valami biztatóak, hiába nézem a széltérképeket, e ől még nem haladunk
jobban.
A rádió viszont sokkal jobban működik, mind foniában, mind a Pactor modemmel. Ez a napi rádió kapcsolat közel
hozza az o hont és az este is gyorsan repül. A rádiózás után szoktam a naplót és a leveleket elküldeni és letölteni
a gribet. Mire mindennel végzek letelt a fel őrségem, lassan mehetek aludni.
Ma viszont még nagy elhatározásra juto am, megváltozta am az erede érkezési helyet és nem Mindeloban,
hanem Praiaban a fővárosban fogunk kikötni. Ezen már az egyenlítő óta morfondírozok, mivel a mostani
ú rányunkhoz ez a logikus célállomás, Mindelo a Kanári szigetek felől érkezőknek esik útba, nekünk nagyon nagy
kitérő. A fiúk lelkesen fogadták a döntésem, főleg, hogy ezzel több napot nyerünk, azt már csak zárójelben je-
gyzem meg, hogy az elvesze ekből.
Pozíciónk: UTC:12:00. Lat.:10°22,6’N. Lon.:18°55’W. Megte táv.:41,7tmf. Valós:66tmf.
—–

TT

3.4.31 Hajónapló, 2015.04.29, úton Cape Verde felé huszonharmadik nap, 87-ik nap (2015-04-30 18:45)
- tothka

A bekezdés mo ója az is lehetne: rosszkedvem délelő je. A szél pont szemből fúj és 19 csomóig erősödö , a
hullámok is ennek megfelelően nő ek. Persze a sebességünk lecsökkent három csomó alá. Tom a szokásosnál
korábban jelent meg, kezében egy elázo matraccal és hálózsákkal. Nyitva volt az ablaka és az egész kabin elázo .
A sors iróniája, eddig éjjel mindig zárva tarto a az ablakot, csak ma hagyta nyitva, pedig előzőleg sokszor volt
nagyon meleg bent, de most a tenger 20°C ala van, így a levegő is kellemes, húsz fokos. Ez Murphy törvénye.
Az egész kokpit tele van száradó matracokkal és rongyokkal, a Norvik ugrál, mint bakkecske, de az élet nem állhat
meg, reggelire kiadós kapitány omle et készíte em.
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A szélnek az előrejelzés szerint be kellene fordulnia É-K felé, de nem teszi, viszont jó hír, hogy valamelyest csökkent,
remélem ezt a hullámok is észreveszik.
Az es rádiózás Józsiékkal most is jól sikerült, alig pár dolgot kell megismételni. A következő szakasz szélkilátásai
sem túl biztatóak, de hátha most a javunkra téved az előrejelzés, ilyen hosszú távlatban amúgy is nagy a hibaszáza-
lék. Amióta megjavíto am az antennát, a Pactor is jól dolgozik, gyorsan lejö ek a mailok és az új grib is. A helyzet
e szerint talán harmincadika körül javul, de nagyon változékony időt mutat, nem vagyok túl op mista.
Pozíciónk: UTC:12:00. Lat.:11°41’N. Lon.:19°40,5’W. Megte táv.85tmf. Valós:93tmf.
—–

TT

3.5 May

3.5.1 Hajónapló, 2015.04.30, úton Cape Verde felé huszonnegyedik nap, 88-ik nap (2015-05-02 06:27)
- tothka

A szél iránya és erőssége pont, mint tegnap, macskakörmözni lehetne. Végre délután ke ő körül kezdődö egy
kis változás, a szél lassan kezde fordulni nyugat felé. A mai griben a szélirányok, mint a szénakazal, össze-vissza
állnak, így ez a változás se lehet tudni, milyen stabil lesz.
Mivel a gázolajunk nem elég Praiaig, negyed négykor felhúztuk az összes vitorlát és kikapcsoltam a motort. Pont
ötvenöt órát dolgozo folyamatosan, nagyon jólesik a csend, pedig ez egy halk, lassú fordulatú motor. A kezde
12-14 csomós szél hamarosan hat-nyolcra csökkent, de ha már felhúztuk a vásznakat, megpróbálunk valamit kic-
siholni a szélből. Egy szó, mint száz, este úgy feküdtem le, hogy merőlegesen haladunk a ro ánkra É-K felé, tehát
egy cen t sem közeledtünk Priahoz, csak talán jobb pozícióba kerülünk egy későbbi északi szélnél.
Ma nem rádióztunk, mert Józsinak családi programja volt, de a Pactor működö , igaz az antenna csatlakozót
megint szerelni kelle . Azt hiszem, rövidesen kicserélem az egész kábelt.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:12°21’N. Lon.:21°02’W. Megte táv.:90tmf.
—–

TT

3.5.2 Hajónapló, 2015.05.01, úton Cape Verde felé huszonötödik nap, 89-ik nap (2015-05-03 07:42)
- tothka

Arra ébredtem, hogy megfordult a hajó, ez gyenge szélben, viszonylag nagy holthullámzásnál természetes, mivel a
pilot nem tudja tartani az irányt, mert nincs sebesség. Továbbra is É-K-nek tartunk, bízva abban, hogy a szél lassan
nyuga ra fordul és északra még több teret nyerünk.
Kicsit színesítve az étrendet ma francia saláta és lazac konzerv volt a reggeli, kétszersül el. Egész más a hajón
a hangulat, hogy vitorlázunk. A fiúk a megunhatatlan Back Gammon-t játsszák, Chris eléggé vesztésre áll, én a
papírjaim közö matatok, szükség lesz egy nagy selejtezésre, de ehhez kell a Ka határozo sága.
Kikapcsolódásként ebédre megismételtem a pár nappal ezelő paprikás krumplit. A srácok hálás kosztosok,
különösen Tom teljesen ráka ant a magyaros kajákra, bár pár napja ő készíte e a Pad Thai-t, ezt a tajföldi népsz-
erű ételt vacsorára és az is kitűnő volt. Nem vagyunk válogatósak, kivéve, hogy Chris nem eszik paradicsomot és
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majonézt. Ebből nem csinálunk gondot, az ilyen ételeket kihagyja.
Az es rádiózás most is jól sikerült, teljesen sztán lehete venni az o honiakat. A Pactor is bizonyítani akart,
több mint kétezer byte/min sebességgel dolgozo , ez a rekord ezen a szakaszon Fokváros óta. Az új grib viszony-
lag kedvező, bár holnap reggelre ígér egy kis szembe szelet.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:13°09,1’N. Lon.:20°44,7’W. Megte táv. jó irányba:17tmf. Valós vitorlázás 65tmf. Hát
ez nem egyszerű szakasz.
—–

TT

3.5.3 Hajónapló, 2015.05.02, úton Cape Verde felé huszonhatodik nap, 90-ik nap (2015-05-04 04:23)
- tothka

Az éjszaka csendes volt, de hideg és nedves, párás. Először kelle zokni is Szt. Ilona óta és egy könnyű takaró is
a kokpitban. Tomnak is gyenge szél juto , de mire Chris került sorra a szél teljesen elfogyo , a pilot nem tudta
irányban tartani a hajót, végül hajnalban szóltam Chrisnek, tegye standby a robotot és próbálja kézzel irányban
tartani a Norvikot. Ez többé- kevésbé sikerült is, csak kétszer fordultunk körbe, hétkor átve em a kormányt és
rövidesen megjö a szél is, de nem az előrejelzés szerin északi irányból, hanem nyugatról, majd dél-nyugatról. Ez
kellemes nem várt meglepetés volt, a húsz csomóra erősödö szélben robogtunk Praia felé. Nagyon élveztem a
száguldást, de a gyomrunk reggelit követelt. Bevállaltam egy újabb kapitány omle et, bár a konyha kezde igazi
kihívás lenni a fél szélben száguldó hajón. A halak csak azért nem tudtak a konyha ablakon a serpenyőbe nézni,
mert a másik oldali ablakok voltak a víz ala , jobb oldalon a hablécig jö a víz. Talán pont ezért, meg a szép idő
mia , de a reggeli extra jól sikerült. Ma még a nap is kisütö , amire az aksiknak igen nagy szüksége van, mivel
remélem Cape Verde-ig már csak a horgonyzáshoz kell motort indítanom.
Lemostuk az ablakokat és a napelemeket is, mert minden piszkos a vörös szaharai portól, amit az északi szél hozo
az elmúlt napokban. Az óceán i már egész más arcát mutatja, mint délen. A nappalok párásak, szürkék, minden
opálos ezüstös kék, régen eltűnt az éjszakai égbolt sziporkázó rengeteg csillaga, csak a legfényesebbek sejlenek fel
a vékony felhőréteg mögül. A telihold is inkább csak derengő fénnyel világítja meg a máskor oly csillogó éjszakai
hullámokat. De mindezek mögö egyre gyakrabban jelenik meg elő em a Mediterrán semmihez sem hasonlítható
azúr kékje, a déli illatok és az a hangulat, ami az egészet keretbe foglalja. Lehet, hogy honvágyam van Európa iránt?
Az biztos, a következő években újra felfedezem Európát, mielő a következő nagyobb kalandra vállalkozom.
Estére a szél a tegnapihoz hasonlón lecsendesede , sajnos túlságosan is. Ha éjjel nem lesz szél, veszélyben a hé ői
érkezés is.
Kis es színfolt, sötétedéskor jö egy potyautasunk, egy re enetesen fáradt fecske. Olyan kimerült volt, hogy meg
lehete fogni, rászállt a vállamra, végül eldöntö e a kabinban szeretne aludni. Tom oszto a meg vele a kabinját,
mert innen könnyen ki tud repülni és nem téved el a hajó labirintusban.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:13°57,8’N. Lon.:20°40,9’W. Megte táv.:17tmf, (valós:51tmf).
—–

TT
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3.5.4 Hajónapló, 2015.05.03, úton Cape Verde felé huszonhetedik nap, 91-ik nap (2015-05-04 19:19)
- tothka

Az éjszaka az utóbbi napokban megszoko , semmi szél, csak a vitorlák csa ogása. Ennek is van előnye, jól alszunk.
Chris hajnalban hurkot kötö a trackre, mert az a leheletnyi szél is háromszázhatvan fokot fordult két óra ala .
Délelő jö egy kis déli szél, de ez is lecsökkent öt csomóra, ráadásul nyugatnak fordult. Motort kellene indítani,
de sajnálom a maradék gázolajat, a hé ői érkezés amúgy is füstbe ment az éjszakai eredmény után és a pilotkönyv
nem ajánlja a sötétben való kikötést Praiaban. Ezt most megkockáztatnám egy gyakorlo crew-val, mivel telihold
van, de az én matrózaim még soha nem horgonyoztak, így ezt először inkább világosban gyakorolnám velük. Szor-
galmasak, szófogadóak, igyekvőek, de azt azért nem gondoltam, mikor építe em a Norvikot, hogy iskolahajó lesz
belőle az első föld körüli útján. Tegnap utána számoltam, Tom a huszonnegyedik crew, mióta elindultam Nerez-
inéből és egy részüknek semmi előképze ségük nem volt, sőt, jó páran először ültek hajón. Így aztán érthető,
mennyire örülök egy-egy gyakorlo hajósnak.
Délután végre a szél befordult északnak, a jellemző irányba, de egyenlőre nagyon gyenge. Az előrejelzés stabil
északi szelet jósol, kár, hogy nem jö egy nappal előbb. Ez estére már a szokásos trade wind, folyamatosan fel-
erősödö 12-15 csomóra és egész éjjel fújt. A keddi érkezés már valóban biztosnak látszik.
Az es rádió kapcsolat nagyon szta volt, ma később rádióztunk, mert Józsinak versenye volt a Bükkben. A rövid
hullámú rádió, kiegészítve az internet adta lehetőségekkel rengeteg napi információt hoz a hajóra, szinte észre
sem vesszük, hogy bizony az óceán közepén ringatózunk. Ebbe a képbe jól beleillik, hogy a fecskénk egész nap
követe minket.

[1]

Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:14°23,2’N. Lon.:20°54,9’W. Megte táv.:18,5 tmf. Valós:27,4 tmf, idei nega v rekord.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSCF7150.jpg
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3.5.5 Hajónapló, 2015.05.04, úton Cape Verde felé huszonnyolcadik nap, 92-ik nap (2015-05-05 19:34)
- tothka

Éjszakára visszaköltöztem a szalon ágyra, mert annyira dőlt a hajó, hogy a kabinomban nem tudtam volna aludni.
Ide már megterveztem egy kis kiegészítést, hogy hosszában is lehessen aludni az ágyon. A szél egész éjjel egyenlete-
sen 12-16 csomóval fújt, nagyon jól haladtunk teli takkal, mindhárom vitorlával, jobb csapáson. Eléggé préseltük
a szelet, mivel a Canary áramlat délre sodort minket, a hajó orrát északabbra kelle fordítani. A Norvik gyakran
hablécig dőlt, így az ágyon félig a há ámlán aludtam. Bizony a lee vásznak nélkül a folyosói ágyakon most nem
lehetne aludni.
Reggel Chris megmuta a az újabb potya utasunkat, egy még apróbb fecske félét, mint a tegnapi volt. Ő is csak
éjszakára pihent a hajón, ahogy felkelt a Nap, tovább repült. Tomnak ez az utolsó reggelije a tengeren, így a mai
kapitány omle et különösen dúsra készíte em. Jópofa volt, mikor érdeklődtem, hogy ízlik, azt válaszolta, annyira,
hogy lassan eszi, hogy tovább élvezze az ízét. Ez tőle különösen nagy dolog, mert általában kétszer olyan gyorsan
eszik, mint én.
Elég nagy a hajó forgalom, délelő két hajó is látótávolságban ment el melle ünk, illetve mögö ünk. A szél
kitartóan fúj, öt-hat csomóval haladunk, azt fontolgatom, mikor kezdjem el lassítani a hajót. Ezt nem könnyű el-
dönteni, mert ha korán kezdek lassítani és utána csökken a szél, időt vesztünk, már jártam így néhányszor, ha
meg későn, akkor i nincs fék, kénytelen az ember cirkálni, ami éjszaka nem a legjobb foglalatosság. Bonyolítja a
dolgot, hogy az előrejelzés éjszakára erősödést jelez, bár tudjuk, ezt fenntartással kell elfogadni, viszont a sziget
árnyékában valószínű csökken a szél, de nem tudni, mennyit. Prak kusan ebédelés elő , három órakor te ük be
a második reffet a nagyvitorlába, így nyugodtabban tudtunk ebédelni és ebéd után a naplóírás is kényelmesebben
ment, nem akartam állandóan hanya esni a fotellal a navigációs asztalnál.
A fiúknak ez is egy gyakorlat volt, először reffeltek, azt hiszem, ezt még gyakorolniuk kell, mire önállón megc-
sinálják, de legalább van elképzelésük róla. Nem úgy, mint nekem, mikor Ka val először mentünk ki frissen vásárolt
hajónkkal a vízre a Balatonon és a délutáni szélerősödésben egy a barátom által készíte kis cetlivel puskáztam,
milyen sorrendben melyik kötelet kell meghúzni, illetve engedni. Ez most viccesen hangzik, de az akkor az egyre
erősebb szélben egyáltalán nem volt az, viszont sikerült megcsinálnom és nagyon büszkén repeszte em a második
reffel a földvári kikötő felé, ahova sötétedésre szerencsésen meg is érkeztünk.
Pozíciónk:UTC:12:00.Lat.:14°42,7’N. Lon.:22°22,4’W.Megte táv.:61,7tmf. Valós:86,3tmf.

—–

TT

3.5.6 Hajónapló, 2015.05.05, Cape Verde, 93-ik nap (2015-05-10 16:01) - tothka

Az édes megérkezés kellemes érzése. Nemcsak az egész úton, de az utolsó éjszaka is meg kelle küzdeni ezért az
élményért. Mikor átadtam az őrséget Tomnak, már látszo ak Praia fényei.

[1]
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A szél valóban felerősödö , így pár órát ugyan tudtam aludni, de háromkor felöltöztem és kimentem a kokpitba
segíteni Chrisnek, ha szükséges. A szél közel harminc csomóig erősödö , jó volt a második reff és a szinte teljesen
visszave yankee.

[2]
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A sebességünk így négy csomó ala maradt, a reggeli pirkadatra értünk Praiaba.

[3]

Az öbölben két francia hajó horgonyzo , az egyiken egy fiatal pár, a másikon két hapsi. Nem voltak túl barátságosak,
azt hiszem elvoltak a saját honfitársaikkal. A dingit nem volt egyszerű leraknunk és összeillesztenünk, ráadásul i
minden infó a lopásról szól, remélem mi megússzuk nagyobb veszteség nélkül.
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[4]

Mire összeraktuk a dingit, jö egy mini gumicsónak és felajánlo a, kivisz minket a partra és segít intézni a beje-
lentkezést.

[5]
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Ö egy raszta hajú fiatalember, George, kérés nélkül jö velünk mindenhova, aztán kért húsz dollárt. Ezt meg lehet
spórolni, abszolút nincs rá szükség. A bejelentkezés nagyon egyszerû és a pilot könyv infoi korrektek. Minden
hajósnak ajánlom a pilot könyveket, ezek nem olcsóak, de rengeteg hasznos infót tartalmaznak, többet érnek
a kikötőkben, ill. a horgonyzó helyeken, mint a térképek, amik igencsak szűken mérik az infókat a szigetekről.
Általában rossz a véleményem a térképekről, pofátlanul drágák és minden plusz infó még drágább, így nem is
csoda, ha sokan nem veszik meg.
A bejelentkezés után sikerült bevásárolnunk, elő e George elvi minket a fekete pénzváltó helyre, ezt senkinek
se ajánlom, nagyon rosszul váltják a pénzt, én nem válto am csak az ATM-ben.

[6]
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Gyorsan kiderült, a mi kis helyi segítőnk inkább Ali baba és nem a mi segítségünk. Másnapra még megígérte
megtölte a gázpalackjainkat, sejtem ez is dupla áron lesz.
Vacsorára Chris megsütö e a vásárolt csirke felét, utána jót söröztünk, a helyi sör nagyon finom, belga licence
(Strela) és végre addig alha unk, míg fel nem ébredtünk.

[7]
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TT

At 2015.05.07. 11:25 (utc) our posi on was 14°54.78’N 023°30.22’W Boastspeed: 0.1 Course: 031T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150505_072452.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150505_082607.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/Praia-Cape-Verde.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150505_140738.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_124302.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150505_151221.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150154.jpg

3.5.7 Hajónapló, 2015.05.06, Cape Verde, 94-ik nap (2015-05-10 16:05) - tothka

George reggel kilenckor megjelent egy másik csónakkal és elvi e a gázpalackokat tölteni. Mindjárt kért 2500 CPE-
ot, mondván majd hozza a számlát. Persze számlát nem hozo , de a palackokat megtölte e.

[1]
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Ma a tankolást kell elintéznünk és a vízvételezést. A tankolásnál volt egy kis félreértés, mikor állhatok a par alhoz,
először a fiúknak ki kelle menni a dingivel megbeszélni a diesel főnökkel mennyi gázolajra van szükségünk és ő
intézte, hogy kiköthessünk a par alhoz, mikor megérkezik az üzemanyagos kocsi. Végre kellemes meglepetés az
ár, ez valóban adómentes, hetven CVE/liter, átszámítva 190Ft. A kikötés nem volt egyszerű, mivel egyetlen ember
nem volt, aki meg tudta volna kötni normálisan a kikötő köteleket, de szerencsére nem volt nagy szél így nehezen
bár, de megoldo uk. Tankolás közben jö egy rendőr is, végül mi most vám szabad területen álltunk, de mint
később kiderült, nagyon segítőkész volt. Erre nagy szükségem is volt, mivel a helyi ATM nem működö , be kelle
mennünk a városba pénzt váltani. Az útlevelem elfelejte em elvinni, így a bankban a rendőr igazolt engem. Az
ATM naponta csak 20000 CPE ad ki, de az eurót normális árfolyamon válto ák, így sikerült a számlát rendeznem.

[2]
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Vissza taxiztunk a kikötőbe, az előző taxikat a rendőr fize e, most kiegyenlíte em a tartozásom. A kapunál találkoz-
tam George-al, meghozta a vizet, persze a kialkudo ár közel duplájáért és elkérte a járandóságát az ügyintézésért.
Ezzel remélem letudtam felé minden köteleze ségem.
A diesel fiúknak adtam egy-egy sört, a rendőrnek kólát és végre elintéze nek gondoltam legfontosabb dolgainkat.
Sajnos nem így volt, mert Chris elfelejte e megtöltetni az ivóvizes palackokat és a megbeszélt vízmennyiséget
beletöltö ék a tartályokba, persze nem fért mind bele, így juto a hajófenékbe is. Visszaálltunk horgonyra, most
közelebb a kikötőhöz, megebédeltünk, már jó késő volt, félig vacsoraidő és Chris dicséretére legyen mondva ki-
mentek Tommal a partra megtölteni az ivóvizes palackokat.
Talán e pár sorból is látszik, helyismeret nélkül nem könnyű i az eligazodás, gondolatban visszaköszön nekem
É-Afrika.
—–

TT

At 2015.05.07. 11:25 (utc) our posi on was 14°54.78’N 023°30.22’W Boastspeed: 0.1 Course: 031T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150046.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_131947.jpg

3.5.8 Hajónapló, 2015.05.07, Cape Verde, 95-ik nap (2015-05-12 04:37) - tothka

Mivel tegnap az egész napunk elment a különböző folyadék tartályok feltöltésével, ma szabadnapot tartunk.
Először is készíte em egy kiadós reggelit, természetesen kapitány omle et, sajnos a mangalica nagyon fogytán,

813

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150046.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_131947.jpg


de Józsi jóvoltából jön az utánpótlás. Előre is köszönöm. Még tegnap a tankolásra várakozás közben kimostam
szinte minden szennyes ruhámat, kicsit kelle még utó szárítani, de most van Gran Canariáig pólóm és camping
gatyám. Más i úgyse fontos.
Praiaban a Sofia É erem és Söröző a közpon hely, de a wifi nekünk nem működö , ill. szinte nem. Átmentünk
a szomszéd főtérre szerencsét próbálni, Chris laptopja lassan, de működö , az én i-padom el sem indult. Persze
skype-ról szó sem lehete .

[1]

Chris válto a bankban pénzt, közel egy órát vártunk, rengetegen voltak. Szerencse, hogy a tegnapi pénzváltásom-
nál velem volt a rendőr és soron kívül tudtam intézni. Tom is megve e a repülő jegyét Mindeloba, neki holnap
véget ér az utazás a Norvikon. Szombaton találkozik a barátjával, még pár hetet i töltenek, aztán hazarepülnek
Hollandiába.
A nem túl szerencsés internetezés után még bevásároltunk az útra, i csak ke esben leszek Chrissel, nem kell túl
sok kaja, amúgy is Tom volt a fő kosztos.

[2]
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A srácok még este bementek a városba kicsit csatangolni, nekem nem volt kedvem, általában is úgy érzem a Zöld-
foki Szigetek alulmúlták a várakozásaim. Re entő gyenge az infrastruktúra, borzasztóan lopnak, szinte semmi
nincs biztonságban, pedig én nem vagyok egy aggódós fajta ezen a téren. Mikor közel három éve elindultunk
az Atlan átkelésre, a csapat közös megegyezéssel lemondo a Zöldfoki látogatásról a későbbi hosszabb karibi
tartózkodás reményében. Ezt akkor az egyik társunk eléggé nehezményezte, de most innen üzenem, hogy a Kari-
bon eltöltö program sokkal többet ért.
—–

TT
At 2015.05.11. 15:56 (utc) our posi on was 16°10.51’N 021°07.91’W Boastspeed: 4.0 Course: 043T Twd: 302T
Tws: 2.4

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150533.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150205.jpg

3.5.9 Hajónapló, 2015.05.08, Cape Verde, 96-ik nap (2015-05-12 18:23) - tothka

A mai nap már a búcsúzás, a szige ől és Tomtól. Kijelentkeztünk a rendőrségen, utána egy utolsó elő bevásárlás,
majd a hajón rendezkedés.

[1]
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Most Chris főzte a starter kaját, természetesen marha pörköltet.
Ezzel szinte el is ment a napunk, az olajcsere holnapra maradt.

—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150220.jpg

3.5.10 Hajónapló, 2015.05.09, Cape Verde, 97-ik nap (2015-05-12 18:27) - tothka

A motorban és a váltóban is kicseréltem az olajat és szűrőket. Utána Chris még a maradék aprómmal megtámadta
a helyi árusokat gyümölcsért és a nála elmaradhatatlan szörpért.

[1]
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Én az ilyen édességeket megeszem, ha kínálnak, de magamtól eszembe nem jut venni. Megebédeltünk, felhúztuk
a dingit a darura és megpróbáltunk elindulni. Ez annyi veszteséggel sikerült, hogy a horgonybója a hajó alá került
és a kötélvágó elvágta a kötelét.
Rövid motorláz után felránto uk a vitorlákat, a fővitorla még a ke es reffen volt, ez a mostani erős szélben éppen
megfelelt, a yankeet pedig félig engedtem ki. Az o honiakkal már a nyílt vízről rádióztunk. Nem volt szép az idő,
ronda nagy rollázó hullámok voltak de mivel horganyon álltunk előzőleg, elbíztam magam és nem ve em be az
induló gyógyszert. Felhős volt az ég, az orromig sem lá am és éjfélre sikerült elég rosszul lennem, hogy eszembe
jusson, Józsi hagyo i nekem Dedalont. Szerencsére nem vagyok haletetős pus, így benn maradt, de nagyon
sokára hato .
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/05/20150507_150213.jpg

3.5.11 Hajónapló, 2015.05.10, úton Gran Canaria felé első nap, 98-ik nap (2015-05-12 18:34) - tothka

Éjszakára csendesede a szél, de északiasra is fordult, ami nekünk nem a legszerencsésebb. Reggel annyira
összeszedtem magam, hogy kiengedjük a nagyvászonból a reffet. Én engedtem a reff kötelet, Chris húzta a nagyfel-
húzó csörlőjét. A vászon elakadt, de Chris erősebb volt és utána konstatáltam, hogy leszakadt az első reff szem
az első élnél. Ez a másik oldalon van ezért nem lá uk, hogy ma már ki nem derül, melyik srác húzta meg ezt a
kötelet is, de ami a nagyobb baj, le is stopperolta. Én soha nem húzom be a nem használt reff köteleket és főleg
nem stopperolom le. Végül is egész szerencsésen megúsztuk a dolgot, mert a szemet vissza tudjuk varrni, de addig
nem lesz csak második és harmadik reffünk. Ezt az első reffet amúgy se nagyon szeretem, mert szerintem nem
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a megfelelő helyen van de ezt majd haza értem megkozultálom a Cs. Zolival. Igazán hasznos az Indiai óceánon
volt ez a reff, mert o folyamatosan erős volt a szél és mikor Jammie szerencsétlen spontán halsánál elszakadt a
vászon az első reffel tudtunk tovább haladni. Persze mindezek nem jelen k azt, hogy nincs szükség erre a vitorla
kisebbítésre.
Ezután a kis intermezzó után jobbnak lá am relaxálni kicsit, annál is inkább mert még mindig nem voltam "hun-
dred procent" Chris szavajárásával élve. Egész nap csak narancsot és almá e em, délutánra annyira összeszedtem
magam, hogy lementem a motortérbe utána húzni a generátor ékszíját. Ez egyáltalán nem kis feladat, mert azon
kívül, hogy nincs hely, négy különböző csillag kulccsal kb öt fokonként lrehet a három aktuális csavarhoz hozzáférni.
Este Józsival hosszan latolga uk a rádión a következő napok időjárásesélyeit. A pillanatnyi helyzetben ez az É-K-
i ú rány látszik a legkedvezőbbnek, de Józsi prognózisa szerint a hét második felében belekeveredhetünk egy
nagyon erős viharba. Ez nem a legjobb kilátás, egy dologgal vigasztalódom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján
ez olyan hosszú idő, hogy addig még sok minden változhat. Azért a magam megnyugtatására és a több szem töb-
bet lát elv alapján gyorsan írtam egy mailt V. Zoli barátomnak, ő profi meteorológus és eddig is szívesen segíte .
Vele már előzőleg is konzultáltam erről a szakaszról, de most homlokegyenest más útvonal látszik kedvezőnek.
Persze Ka val is megbeszéltem a hétvégi családi eseményeket, legfőképpen az unokákkal történteket (akroba kus
rock verseny volt a hétvégén).
Az es őrségem most éjjel egyig tart, akkor ébresztem Christ és megpróbálok aludni, ami az első napokban nekem
mindig nehezen megy. A Pactoron még lekértem két részletben majdnem a Canariig az időjárás előre jelzést.
Napi poziciónk UTC:12:00. Lat.:15°13,7’N. Lon.:022°32,2’W. Megte táv (ez tört nap).62tmf.
—–

TT

3.5.12 Hajónapló, 2015.05.11, úton Gran Canaria felé második nap, 99-ik nap (2015-05-14 04:22)
- tothka

Tegnap és ma reggel is letöltö em két részletben a gribeket majdnem a Kanári szigetekig. Közben V.Zoli levele is
megjö , egyetért a partközeli útvonallal. Megnyugtató, hogy mindhárman egyet gondoltunk. Egyedül a biztonság
mia aggódom kicsit, mert az utóbbi időben nincs a térségről infóm.
Reggel motort kelle indítanom, mert egyrészt gyenge volt a szél, de főképp az aksik feszültsége mia . Az ég sz-
inte mindig borús, ezért a napelemek alig töltenek, a szélgenerátor, pedig továbbra sem működik. Remélem nincs
komolyabb baja, Las Palmasban megpróbálom életre kelteni. Megint nő a javítások listája.
Ma már szerencsére jobban vagyok, így tudtam reggelizni is és ebédre a Chris készíte e pörköltből rendesen beka-
jáltam. Kicsit sokat szedtem és nem akartam o hagyni.
Késő délután Chris végre fogo egy halat, amit sikerült is kihúzni. Egy kisebb dorádót, de pont elég lesz ke őnknek
reggelire és ebédre holnap.
A motort csak az este állíto am le, így most fullra fel vannak töltve az aksik.
Az éjszakai őrség lassan telik, hideg van és felhős az ég, nincsenek csillagok, este szta pára a hajó, ráadásul kos-
zos is a vörös szaharai portól. Lesz mit takarítani Las Palmasban. Este zre a szél annyira kele es le , hogy már
visszafelé haladtunk délnek, ezért zkor takkot válto unk. Arra gondoltam, ezzel teret nyerek észak felé.
—–

TT
At 2015.05.13. 12:47 (utc) our posi on was 16°56.96’N 019°54.57’W Boastspeed: 3.6 Course: 295T Twd: 302T
Tws: 2.4
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3.5.13 Hajónapló, 2015.05.12, úton Gran Canaria felé harmadik nap, 100-ik nap (2015-05-14 04:25)
- tothka

Reggel kiderült, nem volt igazán jó ötlet a takváltás, mert keveset haladtunk északnak, ráadásul kicsúsztunk a nyu-
ga as szélcsatornából. Mindezt tetézte, hogy a Kanári áramlatot is rosszabb szögből kaptuk, így a sebességünk
még kisebb le . Így aztán reggel egy újabb takváltással kezdtünk, igyekezni kelle , mert az AIS-en látszo közeledik
egy cargo hajó és az új irányunkkal elő e kelle elmennünk. Kezdetben a szél kielégítő volt, de később egy kín-
lódás volt az egész napi menet.
Viszont a reggeli finom volt, a tegnap fogo doradóból szusit e ünk. Délelő önként Christ elküldöm aludni, mivel
ő van a hosszabb hajnali őrségben. Mikor felébredt megsütö e a maradék két halszeletet, nagyon finom rizs is
készíte hozzá. Nekem az ebédnél kezdődtek az újabb problémáim, bár a hal nagyon ízletesre sikerült, pár falat
után nem bírtam többet enni. Nem tengeri beteg voltam, hanem elronto am a gyomrom. Nagyon gyorsan le em
rosszul, a következő két órát a legkisebb helyiségben töltö em. Hatra, a megbeszélt rádiózás idejére azt gondo-
ltam nagyjából rendben vagyok, de ahogy a navigációs asztalhoz ültem, nagyon gyorsan vissza kelle mennem az
említe helyiségbe. Ami év zedek óta nem történt velem meg a két tengeri haletetésem kivételével, kidobtam
a taccsot, pes esen szólva. Ez lehet szerencse is volt, mert megkönnyebbültem és talán a nemkívánatos dolgok
is kikerültek a gyomromból. A rádiózás végül nem ezért nem jö össze, hanem Józsi nem ért időben haza. Az
e-mailját gyorsan megkaptam, mert ebben az időszakban töltöm a leveleimet, illetve az időjárást.
Mindezek után az elkövetkező őrségem nem volt valami kellemes, de vigasztalásul kilenc körül kezdtünk visszatérni
a kedvező nyuga as szélzónába.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:16°34,5’N. Lon.:021°07’W. Megte táv.:38,6tmf. Vitorlázva:71tmf.
—–

TT

3.5.14 Hajónapló, 2015.05.13, úton Gran Canaria felé negyedik nap, 101-ik nap (2015-05-14 18:16)
- tothka

Reggelre már jobban éreztem magam, de mondanom se kell, nem vagyok valami jó erőben. Éjjel viszonylag jól
haladtunk, de a szél nem a megszoko kifújt trade wind, hanem állandóan változó irányú és erősségű.
Reggelire már e em egy kis szendvicset, remélem ma kikúrálom magam.
A következő napokban a Cap Blanco-ig viszonylag kedvező idő várható, de gyenge széllel, ráadásul, ha nem is
erősen, de a Kanári áramlat is szembe jön. Azt gondolom ezen a szakaszon érdemes inkább motort használnom,
mert az aksik mia ez amúgy is elkerülhetetlen. A mai reggel is ronda szürke, borult volt, így a napelemek el sem
indultak. Az éjszakai viszonylag kedvező szél is egyre csökkent, így zkor beindíto am a vasgenakkert. Remélem
a motorral nem lesz probléma Las Palmasig, de a fék elég rossz állapotban van, időnként nagyon zajos, a ól félek,
nehogy szétessen és összetörjön valamit, esetleg pont a vízvevő csapok valamelyikét. A másik gond az impeller,
legalábbis remélem, csak ezt kell cserélnem, de ezt is csak marinában akarom, mivel nincs tartalék sziva yúm és
ha komolyabb gond van, motor nélkül maradnék.
Délben végre kisütö a nap és, hogy felvidítsanak egy közepes delfincsapat tarto negyed órás bemutatót. Az
utóbbi napokban olyan unalmas volt a szürke óceán, hogy egész megfeledkeztem és meglepődtem e látványossá-
gon.
A következő kellemes meglepetés, hogy a szél egyre erősödik, egy órától már csak az aksi töltés mia jára am
a motort és fél háromkor lekapcsoltam. A lassan húsz csomóra erősödő szélben repeszte ünk elég éles menet-
ben, majdnem jó irányba. Még kellene kicsit fordulni a szélnek, de igyekszem minél élesebben menni a normális
határok közö , ez nem verseny, az alapvető cél a biztonságos hazatérés és az anyagiak sem mellékesek, i a hát-
térben nincsenek milliomos szponzorok, "csak" Ka és persze a barátaim segítsége.
Ebédre már e em egy kis rizst kevés sovány marhahússal, de a vacsora szigorúan diétás, egy alma és egy banán.
Sokkal jobban is vagyok.
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Délután végre tudtam kicsit aludni is, így az őrség is könnyebben telt, a szél folyamatosan 16-22 csomó közö ,
zúgnak a hullámok és a vitorlák folyamatosan, de végre jól haladunk, nagyon igyekszem.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:16°54,5’N. Lon.:019°57,6’W. Megte táv. (jó irányba):44tmf..Vitorlázva:78tmf.
—–

TT

3.5.15 Hajónapló, 2015.05.14, úton Gran Canaria felé ötödik nap, 102-ik nap (2015-05-16 05:45)
- tothka

Ma két hónapja, hogy nincs internet elérhetőségem. Az elvonási tüneteken már túl vagyok, de megfogalmazódo
bennem egy gondolat. Internet nélkül lehet élni, de nem érdemes. Na ez első hallásra kicsit erős, de csak azt
szeretném érzékeltetni ezzel, mi minden marad ki, ha nincs net., főleg azoknak a kortársaimnak, akik valamilyen
okból egy az egyben elutasítják. Nem a net fog ezzel veszíteni, hanem ők, tudomásul kell venni, az internet az ami
az utóbbi években a legmarkánsabban megváltozta a a világot. Ennyi kis kitérő reggelire, nem fontos egyetérteni,
de érdemes megfontolni.
Most pedig a tények.
Kora reggel leállt a szél, már éppen a motor indításon gondolkoztam, mikor egy kisebb felhő hatására talán, fel-
erősödö 22 csomóig és az iránya is kedvező, Ny ÉNy. Először tudok direktben az érkezési pontra vitorlázni. A
mennyország nem tarto sokáig, kilenctől egyre csökkent a szél, majd teljesen leáll, újra a vasparipák közé csap-
tam.
Az ég teljesen be van borulva, a fedélzetről és a kokpitról az éjszakai pára csak délre szárad fel nagyjából. A nap-
palok is hűvösek, de éjszaka kimondo an hideg van, nem csoda, hisz a tenger 17°-os. Az éjszakai ruhám, polár
felső, polár dzseki és erre a vitorlás ruha, de így sem izzadok.
A motor indítás után újabb delfin showban gyönyörködhe ünk, most rengeteg delfinnel, óriási ugrásokkal. Me-
gunhatatlan ebben a vízsivatagban, de ahogy az első példányokat meglátom, beszedem a horgot.
A maradék kenyerünk megpenészede , jó, hogy nem ve ünk többet, de ma jól ese volna egy bundás kenyér
reggeli, így maradt a kétszersült szendvics.
A délben mért napi teljesítményünk már sokkal kedvezőbb, különösen, ha számításba vesszük a kb. fél csomós
szembe áramlatot. Ez nem tűnik soknak, de napi 12-15 tmf.
Délutánra megint megjö a kedvező szél, így fél ke őkor leállíto am a motort és újra csak vitorlázunk.
Az es rádiózás nagyon jó minőségű volt, mindent sztán lehete érteni, volt is mit megbeszélnünk, mert Józsi
segítségével jön egy "segély csomag" Las Palmasba, alkatrészekkel és persze némi mangalicasággal, mivel ez
nagyon fogytán van.
A Pactor is tökéletesen működik, V. Zolitól megjö ek az újabb időjárás elemzések, a körülményekhez képest ked-
vező előrejelzéssel.
Pozíció. UTC:12:00. Lat.:18°16’N. Lon.:018°46’W.Napi táv.:85,5tmf. Valós 97tmf(becsült).
—–

TT
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3.5.16 Hajónapló, 2015.05.15, úton Gran Canaria felé hatodik nap, 103-ik nap (2015-05-17 07:27)
- tothka

Éjjel gyenge, de jó irányú Ny-ÉNy-i szélben átlag 2,5 csomóval haladgatunk. Reggel a szél erősödik ugyan, de az
áramlat is, így nagyon lassú a menet. A tengelyféket nem tudtam kioldani, ki kelle szerelnem. Ez a művelet
a motortér egyik zugában két és fél óra volt, de a hidraulika cső hollandiját nem tudtam kilazítani, így az egész
szerkezetet csak kite em oldalra, majd Las Palmasban folytatom. Mindez persze átlag két-két és fél méteres hul-
lámokon. Mire végeztem úgy néztem ki, mint egy teherautó szerelő a múlt században, csupa olaj, ferodol és vaspor
volt mindenem.
A szél viszont felment 18-20 csomóra, igaz nagyon éles félszél, ezért segíte em rá a motorral a vitorlákra, de így
is csak négy és fél csomóval haladtunk, akkor még azt hi em az erős áramlat mia , de később kiderült, más oka
volt.
Fél ötkor a rádiózás elő leállíto am a motort, mert a szél már stabilan húsz csomó fele volt, nem nagyon las-
sultunk. A rádió sáv annyira szta volt, mintha egy szobában beszélgetnénk, sajnos most egy hét szünet lesz Józsi
utazása mia , helyesebben reményeim szerint több, mert a las palmasi marinában emlékezetem szerint kiváló a
wifi.
Szabó Géza barátom két dologgal biztos örökös tag marad a Norvikon, az egyik a kormány ház javítása, nincs
olyan nap, hogy erről ne ő jutna eszembe, a másik a prak kus és kedves ajándék, amivel Új-Zélandon fogadtak
és ez a joghurt készítő. Ez egy egyszerű szerkezet, egy nagyobb termosz, amibe belehelyezek egy literes edényt
a vízzel kevert joghurt porral. Nagy előny, hogy nem kell hűtő kapacitás és bárhol használható,- sok helyen nem
lehet joghurtot kapni-. Persze az erede port lehet tejjel, vagy tejporral helye esíteni, de ehhez kell egy kanál-
nyi joghurt oltóanyagot használni. Mármost tegnap elkezdtem felélni a régi készleteket és a még Indonéziában
vásárolt erede porból készíte em görög joghurtot, nagyon finom le , holnap megismétlem. A joghurtot raktam
a déli sajtos spage mre, Chris inkább tonhal konzervet.
Az éjszakai vánszorgás mia a napi teljesítmény most is gyenge, de hát ez az egész szakasz nem a kiugró rekor-
dokról szól.
Pozíciónk.:UTC:12:00. Lat.:19°04,7’N.Lon.:018°13,2’W. megte táv.:69tmf.
—–

TT

3.5.17 Utolsó óceáni túralehetőség a NORVIK hajóval (2015-05-17 10:17) - tothka

A jövő hét végén fogok a Kanári szigetekre érni és Pünkösd után indulunk Gibraltár felé, ez kb. 7-8 nap vitorlázás,
750 nm.

Hiába fogynak a csatlakozási lehetőségek, egyre kevesebbet tudok felsorolni.

Gibraltar-Malta szakasz kb. 1000 nm,

Málta-Adria(Cavtat),

Cavtat-Pula.

Ne hagyjátok ki! Mindenkit szerete el várok a fedélzeten!

TT
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3.5.18 Hajónapló, 2015.05.16, úton Gran Canaria felé hetedik nap, 104-ik nap (2015-05-18 04:03)
- tothka

Hát ez az éjszaka sem kezdődö jól. Egy órakor takkot válto unk és beindíto am a motort, hogy Chris motorlázva
folytassa reggelig. Persze mire lefeküdtem két óra volt, Chris háromkor szólt, valami baj van, olyan erős az áramlat,
hogy nem tudja a hajót irányban tartani. A grósz volt fenn és a motor. Felkaptam a dzsekin és kimentem a kokpitba
nem kicsit álmosan. A Norvik valóban szépen megfordult és semmiképp nem engedelmeskede a kormánynak.
Vissza a motorhoz, a csiga tengely jár, a fordulat normális, a plo eren látható, nincs nagy áramlás. Mindent végig-
gondoltam, nem lehet más, csak a csigánál a probléma. Szélbe álltam, hogy teljesen lelassulunk és hátramenetbe
raktam a váltót. Nem tudom meg soha, mi volt a csigán, de innen elkezde gyorsulni a hajó és később se volt
probléma. Persze az éjszakának lő ek, hajnalban még tudtam másfél órát aludni, ez azért nem sok. Nappal a part
felé haladva próbálok északra teret nyerni, nagy a hajóforgalom, de egész jól haladunk, már a körülményekhez
képest. Re entő lassan érjük el végre a Cap Blanco-t, utána még este nyolcig bal csapáson motorlázunk. A par ól
mintegy 35 tmf-re váltunk takkot és kezdünk száguldani jobb csapáson ÉNY felé, kb. 320°-ra. Helyesebben ez csak
a száguldás érzése, mert éles menetben szorítva a húsz csomós szelet, az eredmény átlag öt csomó, de az érzés,
hogy mindjárt szétesik a hajó. Reméljük ez nem fog megtörténni, de a következő napokban ilyen menetre kell
számítanunk, remélem mi is és a Norvik is túléli.
Az éjszakai őrségem nem telt eseménytelenül, két tankerral is ’megküzdö em’ egy más után. Az elsőt elengedtem,
de egy időre le kelle állnom, beggelve. A második tanker nem sokkal ez után keresztezte a ro ámat, ez egy
1093láb hosszú óriás tanker. Nem szokásom ilyen vasalók elő keresztben átmenni, de nagyon sokat vesztet-
tem volna az eddig összeküzdö magasságomból, így ez elő mentünk el elég biztonsággal közel egy mérfölddel.
Persze ez a sötét éjszakában nem tűnik oly nagy biztonságnak a zúgó hullámok és süvítő szél melle . Ezekhez a
manőverekhez alapvető segítség az AIS. Ezek a kis manőverek viszont gyorsan múla ák az időt, szinte pillanatok
ala eljö a váltás ideje.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:20°27,2’N. Lon.:017°44,2’W. Megte táv.:87tmf.
—–

TT

3.5.19 Hajónapló, 2015.05.17, úton Gran Canaria felé nyolcadik nap, 105-ik nap (2015-05-18 20:36)
- tothka

Folyamatosan húsz csomó a szél, É-Ék-i. Próbálunk minél élesebben menni, ez 320°-ot jelent, ami a közben jelen-
tősen megnő hullámokban nem egy kellemes menet. Aki hajós és próbálta már, tudja miről beszélek. A hajóban
csak kapaszkodva lehet közlekedni, egy-egy nagyobb hullám a hablécig dön . Viszont pozi vum, hogy végre süt
a nap és a tenger is melegszik, már 16°C fölö van, pár napja még 14 ala volt. Azért így is minden csupa víz,
nehezen száradnak a ruhák is.
Chrisen napok óta látom, hogy elfáradt, mind mentálisan, mind fizikailag. Ez nem csoda, ez az első tengeri útja,
több mint zezer km, ráadásul nem is a legkönnyebb hajózási terület. Persze továbbra is mindent megcsinál, de
nagyon sokat alszik és elég csendes le . Las Palmasban ő is búcsúzik a Norviktól, szerze egy igen komoly tengeri
gyakorlatot yachton, most munkát keres.
Most viszont még a Norvikon vannak feladatok és ezeket kell megoldani. Ma végre betöltö ük a tartalék gázolajat
az eddig a dekken csúszkáló kannából a hajó tartályba és az utolsó kanna vizet is á öltö ük kisebb edényekbe.
A fedélzet így végre üres. Még két adag pörköltünk van, nem szeretném, hogy megromoljon, ma és holnap gu-
lyásleves a menü, ezt Chris már ragyogóan készí , természetesen bácskaiasan, tésztával.
Közben persze a hajó annyira ugrál, hogy a naplóírást is majdnem "elnapoltam", de erőt ve em magamon, gon-
dolom sokan várják o hon a híreket.
A Ka val megbeszélt telefonálás is kése , mert a reffelést nem lehete tovább halogatni, a szél egyre erősebb. A
griben én az átlag szélerősségeket töltöm le, mindig három napra és persze a hiba és az átlag mia a pillanatnyi

822



valós értékek jelentősen eltérhetnek.
Ma délután négy elő kereszteztük az erede leg kitűzö ro ánkat a lat.:21°58’N és a Lon.:18°49’W koordinátánál
közel derékszögben, ez az oka a kis valós teljesítményeknek jobb csapáson.
Az éjszakai őrségem elég nedves volt, az eső ugyan nem ese , végre csillagos az ég, de nagyon sok vizet kap-
tam a kokpitban. Mindezek ellenére, kezdem megszokni ezt a menetet és bár nagyon keveset alszom, fi vagyok.
Éjfél után gyors egymásutánban beteríte két fröccs, ez teljesen felfrissíte és egész más megvilágításban lát-
tam a helyzetet. Felálltam a sprayhood mögö és élveztem a rohanó víz dübörgését, a szél zúgását és a csillagok
ragyogását, ami a déli égbolthoz képest most inkább pislákolás, de erre mondják, legalább a miénk. A rohanó,
bukdácsoló hajóban ez az a szabadságérzés, ami semmihez se fogható, hogy az egész világ tárva elő em és csak
rajtam múlik melyik szeletét látogatom meg.
Nemsokára eljö a váltás ideje, a szél az előre jelze ek szerint némileg csökkent és kissé keletre fordult, így Chris-
nek is könnyebb az őrség, én talán tudok kicsit aludni.
Pozíciónk. UTC:12:00. Lat.:21°47,34’N. Lon.:018°37,66’W. Megte táv.:57,5tmf. Valós: becsült 92tmf.
—–

TT

3.5.20 Hajónapló, 2015.05.18, úton Gran Canaria felé kilencedik nap, 106-ik nap (2015-05-19 19:09)
- tothka

Ma rövid leszek, mert jobb csapáson nem könnyű megülni a navigációs fotelt. Egész es g jobb csapáson szorítjuk
a szelet, időnként borzalmasakat ütnek a hullámok. Szegény Norvik.
Ma mege ük az utolsó pörköltet, szintén gulyás levesnek. A horgászatról teljesen lemondtunk, mert elfogyo a
horgunk.
Este hatkor válto unk takot, motorlázva tudunk kb. 60°-ra menni, de nagyon erős a szél, remélem, csökken később.
Naponta 100 tmf körül vitorlázunk, de a cél nagyon lassan közeledik, megvárjuk a szerdai szélerősödést és reméljük
csütörtöktől gyengül a szél.
Poz.:UTC:12:00. Lat.:22°57,2’N. Lon.:019°55,7’W. Megte táv jó irányba:22tmf, vitorlázva:101tmf. Hát ehhez sok
türelem kell.
—–

TT

3.5.21 Hajónapló, 2015.05.19, úton Gran Canaria felé zedik nap, 107-ik nap (2015-05-21 18:57)
- tothka

Ez a napló elmaradt, mert annyira ugrált a hajó, képtelen voltam írni, az egér is mindig elszaladt. Persze nem ez a
nap volt az ugrálós, hanem a következő, amikor a naplót írtam volna.
Reggel kilenckor válto unk takot és állíto am le a motort. A nap folyamán egyre élesebben tudtunk menni É felé,
de sajna nagyon nyugaton vagyunk, de holnaptól várható az erős szél kelet felől, így ez menekülési tak ka is.
Jó pár napja figyeljük Zolival azt a szélárnyékot, amit Tenerife, illetve a Teide okoz és hosszan benyúlik a szige ől
DNy-i irányba. Ennek a szélében hajózunk most, így i kisebb a szél és valamelyest a hullámok is. A tak kánk,
ennek a mínuszos szélcsatornának mentén megpróbálni előrébb jutni. Azt már látom, nem lesz egyszerű.
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Pozíciónk.:UTC:12:00. Lat.:23°42’N. Lon.:19°37’W. Megte táv.:58tmf.
—–

TT

3.5.22 Hajónapló, 2015.05.20, úton Gran Canaria felé zenegyedik nap, 108-ik nap (2015-05-21 18:58)
- tothka

Gondolom a fáradtságom is közre játszo , hogy viszonylag jól aludtam, igaz ruhában, mert a ól aggódtam, hirte-
len ki kell ugranom a kokpitba segíteni Chrisnek, ha pl. leszakad a vitorla. Hál isten semmi katasztrofális nem
történt, maximum a délre sodródásunk, de ez nem csoda, szinte folyamatosan 26 csomó fele a szél ÉK-ről (45-
50°). Leletöltö em az új Gribet, rövidesen elérjük a szélárnyékot, akkor motorlázunk, ha lehet, addig marad az
ugra -bugra.

Délben indíto am motort és válto unk takot, jobb csapáson motorlázunk 10°-ra. Ke őkor elő ünk egy mérföld-
del elvitorlázo a Swell katamarán, most találkozunk harmadszor, őket sem irigylem, re enetesen bukdácsolnak.
A szél folyamatosan fordul keletre, fél hétkor válto unk újra takot, ezen már lehet végigmegyünk Gran Canariaig.
A nagyvitorlánk még fenn van, remélem fenn is marad.
Az éjszakai őrségben semmi rendkívüli nem történt, csak re enetesen hideg van, pedig elég jól felöltöztünk.
Pozíciónk:UTC:12:00.Lat.:25°02’N. Lon.:019°15,1’W.Megte táv.:49tmf.—–
—–

TT

3.5.23 Hajónapló, 2015.05.21, úton Gran Canaria felé zenke edik nap, 109-ik nap (2015-05-21 19:02)
- tothka

Reggel találkoztunk a Swell amerikai vitorlással. Mögö ünk két mérfölddel haladt bal csapáson. Rádión meghív-
tuk, ő Mindeloból indult fél nappal később mint mi, ez 100 tmf-el kevesebb, mint Praia és hasonlóan nehéz útról
számolt be. Ő Santa Cruz (Tenerife)-ba tart, könnyebb lesz az útja mint nekünk. Mi egész jól haladtunk közel
északnak, de délutánra a szél kezde nagyon erősödni, a takváltás melle döntö em. Ekkor három óra volt, úgy
terveztem, motorlázva tudunk kicsit északnak tartani. Hát ez bőven nem jö össze, szerencse, hogy reggel lá am,
az amerikai yacht is rendesen csúszik délnek. Persze ebben "segít" a Kanári áramlat is. A takváltáskor ve ük észre,
hogy a nagyvitorla felső sarka teljesen ki van feselve, csak idő kérdése, mikor szakad le. Mindenesetre innentől a
grószt valószínűleg csak egyszer lehet leengedni, tehát reffelni sem szabad, mert akkor valószínű leszakad a halfej.
A szél folyamatosan erősödö , a hullámok persze nő ek, i jö el az a pillanat, hogy nem tudtam írni a navigá-
ciós asztalnál, mert minden elszállt. Hétkor állíto am le a motort, mert a szél már többször harminc csomó fölé
ment és semmi értelme nem volt járatni, alig tudtunk vele élesebben menni. Folyamatosan csúszunk délnek, de
nem sok mindent tudunk tenni ellene, ráadásul mostantól a vitorlákkal is nagyon finoman kell bánni, elsődleges
szempont, hogy egyben maradjanak.
Szerencse, hogy kihasználva a kellemes reggelt, egy kiadós kapitány omle el kezdtük a napot, az ebéd káposzta
saláta volt, a vacsora részemről egy nyamvadt banán.
Az es őrség hideg volt, vizes és szeles, éjjel fél egykor lá am végül az AIS-on a Swell vitorlást, szinte cen re
mögö ünk haladt, mint reggel, ez jó kontroll, hogy nem mi vagyunk a bénák, sajnos ilyen az idő. Rádión röviden
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beszéltünk, érezhető volt, ő is nagyon fáradt, mármint a szkiper.
Pozíciónk.:UTC:12:00. Lat.25°16,6’N. Lon.:020°33,3’W. Megte táv.:22tmf.

A Poz.:UTC:18:50. Lat.:25°21,7’N. Lon.:19°12,7’W. Irány 50°.
—–

TT

3.5.24 Hajónapló, 2015.05.22, útonGranCanaria felé zenharmadik nap, 110-ik nap (2015-05-23 19:08)
- tothka

A KÖR BEZÁRULT, A NORVIK KÖRBE VITORLÁZTA A FÖLDET!
Ez még huszadikán szerdán UTC:13:00 órakor történt, de csak ma tudtam megnézni a régi naplókat. Nem tagad-
hatom, jó érzés. Ha jók az információim, én vagyok a hatodik magyar vitorlázó, aki elmondhatja ezt magáról. Kopár
István kivételével minden magyar földkerülőt személyesen ismerek, remélem Istvánnal is sikerül találkoznom,
nagyra becsülöm a teljesítményét.
Ma még szere em volna írni pár elmaradt témáról, de a Norvik oly mértékben ugrál, hogy ezt elnapolom.
Jellemzően motorlázunk szembe szélben szembe hullámokkal és áramla al, csiga lassúsággal, de most pl. úgy
beerősödö a szél, hogy a hajó akkorákat ugrik, mint egy elhízo delfin. Épp időben mentem ki a kokpitba, hogy
korrigáljam az irányt, Chrisnek még van mit tanulni, próbált a harminc csomóra erősödő széllel szembe motorlázni.
Gyorsan kihúztuk reffelve a yankeet, közben leejte em a Norvik orrát jobbra és leállíto am a motort. Másfél óra
száguldás kezdődö keletre, menekültünk a szélcsatornából, amit a két sziget, Teneriffe és Gran Canaria okoz.
Zolitól tudtam, hogy ez a csatorna lassan fordulni fog keletre, de bíztam benne, mi gyorsabbak leszünk. Hát nem
le ünk, késtünk z mérföldet. Hétkor visszaállt a megszoko rend, szél lecsendesült, Yankee be, mi motorlázunk
észak-keletnek. A 26. szélességet négy napja próbálom elérni, már csak három mérföldre voltunk, mikor ez a kis
szél visszakergete , szerencsére nem sokat. Senki ne higgye, hogy motorlázva ez egy kellemes menet szemben a
hullámokkal, időnként akkora pofonokat kap a Norvik, hogy még nekem is fáj, csupán próbálunk kicsit élesebben
menni. Minden esetre ezt az útvonalat nem ajánlom új építésű műanyag hajóval megtenni, szándékosan nem írok

pust, mivel re enetesen igénybe veszi a hajót. A legénység nem számít, ők kiheverik. Persze kifogha unk volna
egy kellemesebb időt is, várhatóan, ami hé őtől jön, de ilyen hosszú távra nincs időjárás előrejelzés, reálisan csak
három napra, ez is sokszor változik.
Ilyen körülmények közö persze nincs sok lehetőség az ünneplésre, de még a visszaemlékezésekre sem, majd ha
nyugodtabbak lesznek a körülmények.
A várható érkezésünk Las Palmasba reálisan még egy napot csúszik, már csak úgy merem leírni, talán hé ő.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:25°48,5’N. Lon.:018°23,8’W. Megte táv.:65,2tmf.
—–

TT

3.5.25 Hajónapló, 2015.05.23, úton Gran Canaria felé zennegyedik nap, 111-ik nap (2015-05-24 19:55)
- tothka

Csiga lassúsággal haladunk, a szél ugyan gyenge, de totál szemből fúj. A grósz csak lassíto a a hajót, ezért z
órakor beszedtem, elcsomagoltuk, már csak a marinában a javításhoz veszem elő. Láthatóan a szerencsétlen
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vitorla felhúzásunk okozta a szakadást a felső részen is, ez egy tanuló pénz, csak az a baj, hogy nekem kell fizetni.
A kezdő crew-knak hiába mondom, érzéssel kell valamit meghúzni, nincs gyakorlat, nincs érzés.
A grósz nélkül sem le ünk gyorsabbak, elég elkeserítő érzés, bele se szabad gondolni, mikor érünk célt. Másfél óra
kínlódás után kicsit fordult a szél, így kite em a yankeet reffelve és a gibet szintén. Így laposabbak maradtak és nem
lobognak be csak nagyon éles menetnél és jól be tudtam állítani a hosszukat, hogy a kilépésnél ne zavarják egymást.
Tonga óta használom a yankeet, kombinálva a gibbel és nagyon megkedveltem, a génuát nem is fogom visszatenni,
csak tartalék lesz. Cruiser hajózásban ma a leghasználhatóbb megoldás a cu er vitorlázat. Jól variálható, könnyű
kezelni és elég nagy biztonságot ad. A sebességünk is végre értékelhető mértékű, négy csomós átlag.
Józsi barátom hazaérkeze külföldről, így este megint tudtunk rádiózni, mindke en megerősíte ük, azt hi ük
ma már skype lesz. A sáv viszont nagyon szta volt, Ka val is meg tudtam az o honi dolgokat beszélni, mert az
előző napok sat telefonjai nagyon gyatra minőségűek voltak. Nincs külső antennám, ennek elsősorban anyagi okai
vannak, így viszont csak kint tudok beszélni és ez ilyen időben elég problémás.
A Pactor is hibátlanul működik, V. Zoli barátom naponta két-három időjárás elemzést is küld. Most már a részletes
Gran Canaria széltérképen hajózunk, így Zolitól rendkívül pontos napszakra bonto elemzéseket kapok, persze
hozzáteszem ő nemcsak tapasztalt hajós, de profi meteorológus is.
Az este viszonylag csendes, de most is nagyon hideg. Chris jól járt, mert elnéztem az órám és csak negyed háromkor
kelte em.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:26°17’N.Lon.:017°06’W. Megte távot nem írok, mert a waypontot is á e ük, ráadásul
a plo er is újra indíto a magát így a régi adatok elvesztek.
—–

TT
At 2015.05.24. 14:41 (utc) our posi on was 27°24.59’N 016°58.08’W Boastspeed: 4.8 Course: 359T Twd: 302T
Tws: 2.4

3.5.26 Hajónapló, 2015.05.24, úton Gran Canaria felé zenötödik nap, 112-ik nap (2015-05-25 19:12)
- tothka

Chris ugyan jól járt, hogy elnéztem az órám, viszont én annál rosszabbul. Ötkor már ő kelte engem, majd hétkor
ismét, hogy takot kell váltani. Kár, hogy egyedül nem tudja megcsinálni, főleg a következő egy napban bőven lesz
takváltás az előrejelzések szerint.
Tízkor megismétlődö a két nappal ezelő történet, a szélcsatorna ránk fordult, most se voltunk elég gyorsak,
menekülés megint keletre hat-hét mérföldet. A harminckét csomós szélből zenkét csomó le , nem bánom mert
mindke ő szemből fúj. Chris közben elment aludni én pedig a szél apró fordulására vártam, hogy rásegíthessek a
vasgenakkerre. Nem részletezem, a szél egész nap forgolódik, amit csak lehet, kihasználok belőle azt hiszem nem
mondok újságot, nagyon szeretnék már megérkezni Las Palmasba.
Pár dolog, ami kimaradt az elmúlt két hét krónikájából.
Praiaból való indulásunk után kaptam egy kedves levelet M. Zs Fortestől, aki konzul Praiaban, hogy szívesen segít
nekünk eligazodni a helyi szokásokban. Sajnos mi már ekkor elindultunk, így a találkozás elmaradt, amit nagyon
sajnálok, mert nagy várakozásokkal készültem Cape Verdere, de nagyon elkelt volna egy kis segítség a megis-
meréséhez. Ezúton is köszönöm a felajánlo segítséget, talán lesz még alkalmam kihasználni.
Szinte észrevétlenül léptük át a Ráktérítőt és hagytuk magunk mögö a trópusokat. Külön érdekesség, hogy a
hideg tenger mia , mi folyamatosan fázunk, míg melle ünk a szárazföldön csúcsokat dönt a hőség.
Szintén erre az időszakra tehető, hogy végre délen delel a Nap és nem északon, ami segít helyrebillenteni a
tájékozódásomat, ha felnézek az égre.
Az utóbbi időben eltűntek a delfinek, viszont két napja elúszo melle ünk két tengeri teknős, talán az Új-Világba
tartanak.
Megint nagyok a hullámok és a Norvik ugrál, mint a bakkecske, így naplóírás is szünetel.
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Este zkor értünk partközelbe, ekkor Chris már aludt. Nem vagyok nyugodt, mert a matrózomnak semmi navigá-
ciós gyakorlata nincs és terv szerint Teneriffe kele partja mentén addig motorozunk fel partközelben, amíg az
észak-kele széllel meg nem tudjuk kerülni Gran Canaria északi csücskét. Sajnos ugye a plo er nem eszi meg a
térkép kártyát, így az iPaden csináltam meg a routot és a plo erra kite em a következő forduló pontot. A sziget
fényei sziporkáztak, nagyon szép látvány volt, de most időben, egykor ébreszte em Christ, hogy váltson le, két
nap ala három órát aludtam.
Pozíciónk.:UTC:12:00. Lat.:27°15’N. Lon.:017°00’W.
—–

TT

3.5.27 Hajónapló, 2015.05.25, úton Gran Canaria felé zenhatodik nap, 113-ik nap (2015-05-26 04:27)
- tothka

Éjjel ahogy lefeküdtem, hiába voltam álmos, nem jö álom a szememre, aggódtam a matrózom mia . Végül
eldöntö em, jó egy órát csak relaxálok, akkor lesz az első forduló pont és tudom ellenőrizni az eredményt. Hát ez
jó ötlet volt, mert az eredmény lesújtó. A ro ától a part felé eltértünk fél mérföldet o , ahol a rout egy mérföldre
volt kijelölve, és a fordulás után vidáman tarto unk a part felé. Ez éjjel fél háromkor volt, elkezdtem navigációs
leckét tartani és széltak kát. Azt hiszem jól sikerült az oktatás, mert reggel Chris örömmel muta a, nem tért le a
ro áról. Mondhatom ez nekem is örömet okozo .

[1]

A szél viszont felerősödö totál szemből és e sebességmérőn vigyorgo a két és fél csomós hajó sebesség. Azon-
nal á uto az agyamon, még egy nap kínlódás, vagy ki kell találni valamit. Sajnos az én gribem ilyen kis helyi
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elemzésre már nem alkalmas, így csak Zoli barátomban bízha am, hogy reggel küldö új elemzést. Már az első
sor megnyugtato :"irány a kocsma", tehát célba vehetjük Gran Canariat. Hat mérfölddel voltunk délebbre, mint
az op mális, de ez most nem érdekelt, két perc múlva már mind a két orrvitorla kint volt és öt csomóval robogtunk
keletre. Ez a hat mérföld később hiányzo , mert pont ennyit csúsztunk délre, hiába segíte em rá a motorral, de a
tak ka bevált, mert csak Gran Canaria közelében fordultunk szélnek, ami addigra lecsökkent, így i is négy csomó
fele tudunk motorozni szélnek.
Még tegnap összeállíto am egy ideiglenes üzemanyag vezetéket, hogy a marmon kannákat ne kelljen kivinni a
tartály töltéshez, de az üzemanyag szűrve legyen. Nagyon jól működik, de a diesel előszűrő is cserére szorul, most
már azt hiszem a marináig kibírja. Jó lenne sötétedés elő megérkezni, azt hiszem megérdemelnénk.
Tegnap és ma is ebédre a stratégiai tartalék konzervek közül választo am, tegnap babfőzelék kolbásszal, ma
paradicsomos töltö paprika. Chris egyiket se szere , főzö magának rizst feltétet.
Ötkor meghívtam Milat a sat telefonon, de jó volt hallani a hangját. Három és fél óra múlva találkozunk a mar-
inában, mindig hozzáteszem, ha nem jön közbe semmi, de most már ne jöjjön. Tizenhét mérföld van hátra, a
várható érkezési időnk UTC:20:30.
Mila már a kőgátról kiabált a Norviknak, pár perc múlva a recepció mólójánál üdvözölhe ük egymást. Kikötés
elő Mila megjegyezte, van még négy percem az ígért érkezésig. Két 33 lábas svéd hajóval szinte percre együ
érkeztünk, tele van a vendég moló.
A megérkezés elő még rádióztunk az o honiakkal, Józsival és skype-on Ka val. Azt hiszem, mindenkinek egy
megkönnyebbülés, hogy lezárult ez a szakasz. Mint később kiderült, mindenki a másikért drukkolt. Talán Desewffy
Zolinál senki nem köve részletesebben a Norvik útját, így most is ő hívta Ka t, hogy a Norvik követhető az egyik
veboldalon, ahol az AIS jeleket közzéteszik. Remélem sokan lá ák a hibátlan kikötésünket a marina iroda elé.
A megérkezésünket egy kellemes é eremben ünnepeltük nem messze a marinától. Most már tényleg nagyon
fáradt vagyok, folytatás holnap.
Poziciónk:UTC:12:00.Lat.:28°10,7’N. Lon.:015°59,4’W.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/20150525_135411.jpg

Karcagi O ó (2015-05-28 07:53:28)
Ahoj KAPITÁNY!!! Gratulálok Tamás,sikerült a nagy álom.Megkerülted a saját magad által terveze Norvik hajóval megk-
erülni a Földet.Szép teljesítmény. Örülök,hogy közel három évvel ezelő csatlakozha am hozzád és innen Gran Canáriaból
átkelhe em veled a karibi szigetekre.Nagy élmény volt.Azóta is folyamatosan olvasom a naplódat.Innen Las Palmastól már
az ismerős úton ismétled önmagadat.Továbbra is nagyon jó egészséget,jó szelet,szerencsés hazaérkezést kívánok! Volt
hajós társad:Karcagi O ó

3.6 June

3.6.1 Hajónapló, 2015.05.26-28, Gran Canaria, 114-116-ik nap (2015-06-02 21:07) - tothka

Először is elnézést kérek, hogy ilyen sokáig nem jelentkeztem a naplóval. Másodszor pedig a megértéseteket
kérem, hogy ezt a szívatós szakaszt nem lehete egy nap ala kipihenni. Az óceán átkelés könnyed szökellés volt
egy puha pázsiton ehhez a 1600 mérföldhöz képest. Ismét tanultam valamit: a türelmet, mert már más eszköz
nem volt, ami a megérkezést segíte e volna. Poszeidon igazi pedagógus volt az elmúlt zenhat napban. Egy kicsit
átadom a tollat Milának, aki i csatlakozo hozzám és ő is írogato naplót közben.

Megpróbálom összefoglalni az elmúlt 3 napot. Az első nap legfontosabb dolga volt, hogy leszedjük a grószt es
elvigyük a vitorla varróhoz. Ugyanis a gyakorlatlan legénység nagy kárt tud okozni. Az történt, hogy az első reffet
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lekötö e (miközben a vitorla el volt rakva) és amikor ki akarták húzni a vitorlát elakadt. Nosza csörlővel rásegíte .
Az eredmény kiszakadt a reff szem és felül a halszem rögzítés ala elszakadt a vitorla kb. 40 cm es darabon. Plusz
még egy pár varrás a tetején is elszakadt. A vitorla javító kb. 4-6 órára becsülte a javítást és azt ígérte, pénteken
délután mehetünk érte. A dolgot az teszi még izgalmasabbá, hogy péntekre jelentősen be fog erősödni a szél az
előrejelzések szerint. Izgalmas lesz felrakni ismét a vitorlát! A fok vitorlán is vannak varrás elfeslések és már el-
szakadt varrások is a tetején. Már most is akkora a szél, hogy nem tudjuk leszedni a fokot, így nem tudom mikor
fog eljutni a vitorla varróhoz. A másik nagyobb project a dingi motor karburátorának cseréje. Megrendeltük a kar-
burátort, amit hé őre ígértek, hogy megjön. Közben nézzük az időjárás előrejelzést, de nem igen látszik kedvezőre
fordulni a szél. Nagyon úgy néz ki, hogy megint egy szembeszeles küzdelemnek nézünk elébe. Természetesen a
legnagyobb project a pihenés, regenerálódás. Az elmúlt napok nem csak fizikailag voltak kimerítőek. Chris nagyon
rendes volt, mindent megcsinált, de nagyon tapasztalatlan. Minden takk váltásnál felébreszte e Tamást. Gondo-
lom nem akart hülyeséget csinálni. (Elég volt a grosz szétszakítása.) El tudjatok képzelni, hogy milyen alvás az
amikor fejlámpában alszol, ugrásra készen. A vége fele már kb. 2 óránként kelle takkot váltani, erre nehéz az
embernek a pihenés szót használni.

Ma délután kiderült, hogy az első fürdőszoba sziva yúja elromlo és gyakorla lag a teljes hajófeneket eláraszto a
a mosdó vize. (Ugyanis a mosdó és a zuhanyzó lefolyó is a vízvonal ala van és egy sziva yú küldi fel a trutyit a
fekália tartályba, ahonnan pedig kifolyik a felesleg a tengerbe.) Chris és én is takaríto unk a fürdőben, így jelentős
vizet ju atunk az akkor már nem működő sziva yúnak és a hajófenéknek.
Ezzel még egy fontos teendőnk le holnapra, egy ilyen sziva yú beszerzése. Ma csak annyit te ünk, hogy kisz-
ereltük a sziva yút és kitakaríto uk a hajó feneket. (Már amennyire lehete .)

A felado csomag, tele fontos dolgokkal (tengely fék, mangalica szalonna, pálinka, vitorlás ruha) még mindig nem
érkeze meg. Ka ék nyomoznak o honról, hogy mi lehet az oka a késedelemnek, és mi is próbálunk i segíteni a
dolgokon, de nem sok sikerrel. A csomag május 19 óta Madridban dekkol.

Én a helyi Fedex számot próbálom hívni. Még szerencse, hogy van egy spanyol telefonszámom �. (Ugyanis a
magyar telefonszámomat a megérkezés után kb. 5 perccel lenyúlták tőlem, de az egy másik sztori). Péntek délben
aztán, a sokadik hívás után kiderült, hogy mi a bajuk (hogy ezt eddig miért nem mondtak???? És még akkor sem
amikor a Fedex közpon al beszéltünk). Az a gondjuk, hogy Gran Canaria valami érthetetlen függésben van spanyol
országgal és úgy tűnik, hogy Shengennek nem része, de valami helyi áfát (nem vámot) kell fizetni mindenért. Így
egy magyar állampolgárnak címze csomagot nem szállítanak ki. Tegye fel a kezét aki ér ! A Fedex egy nagy kalap
sz... Még az első időben Tamás személyi igazolvány számát és útlevél számát kérték. Az első telefonok arról szóltak,
hogy egyeztessük az adatokat. Minek?

—

Mila

3.6.2 Hajónapló, 2015.05.29, Gran Canaria, 117-ik nap (2015-06-03 17:32) - tothka

Ma én ébredtem elsőnek, és örömmel konstatáltam, hogy tényleg csillapodo a szél, így lesz esélyünk leszedni a
fokot és talán még ma meg is varrják a másikkal együ . Még egy örömteli dolog történt a hajón: reggel felfedeztem
két haldokló csótány tetemet. Tamás sejtése szerint Fokvárosban szedték össze a potyautasokat és azóta, ádáz
vadászat folyt ellenük. Aki volt kollégista az ismeri a módszereket. A legegyszerűbb az, amikor hirtelen felkapc-
solod a villanyt és strand papuccsal püfölöd a menekülőket. Sajnos ez hosszú távon nem célravezető módszer.
Ka küldö most velem valami spéci mérget, amit ezek csótányok szívesen megesznek és feldobják a pacskert
tőle. (Állítólag a többiek, akik az ilyen tetemet megeszik, szinten feldobják a pacskert.) Tegnap takarításkor Chris
több helyre is pö yentet ebből a méregből és ezért volt ma az öröm, hogy a szer működik és méghozzá ilyen
látványosan. Reggel Tamással meg egyszer nekiestünk a sziva yúnak, szétszedtem amennyire lehete és a lapát
rész tele volt hajjal így szegény motor nem tudta azt forgatni. Kb. 10 perc ala kiszedtem az összes hajat, majd
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áram alá helyezve szépen működö . Újabb öröm, nem kell sziva yúért koslatni. Csak úgy csendben jegyzem meg,
hogy az ilyen apró örömöket egy kis gin-fiss-el szoktuk megünnepelni. Így ese meg, hogy ma reggel még regge-
lizés elő asszem három gin-tonik koktélon te ük túl magunkat. Az előzőek a fok vitorla leszedését nyugtázták.
Tamás reggelire bundás kenyeret csinált, kérdezte, hogy kérünk-e. Mivel mindenki éhes volt, egyértelmű igen jö
mindenhonnan. Tamás tehát gyorsan összedobo három embernek bőséges bundáskenyeret, amit Chris az álta-
lam vi házi csípős paprikával még megspékelt. Nagyon ízlik neki ez a paprika, sokszor eszik belőle. Szóval pezsge
az élet a hajón ezen a reggelen. Egyetlen nega vum volt, hogy a csomag még mindig nem érkeze meg. Felhívtam
a Fedex-et és kiderült, hogy Madridból (ahol már 19-e óta dekkol a csomag) azért nem küldik el, mert nekik egy
spanyol privát embernek a címe kell (és a személyi száma), hogy kiküldjék. Tamás útlevél száma nem elegendő. I
jönnek elő az apró különbségek spanyolok és spanyolok közö . Azt hinnéd, Shengenen belül vagyunk, de nem!
Gran Canariára nem hozzák ki a csomagot. Hihetetlen! Elcapla am tehát a Marina offiszba, hogy segítséget kér-
jek. Sajnos az iroda pont a másik oldalon van így az egész kikötőt meg kell kerülni, hogy odajuss. Ez kb. 2 km
séta majd ugyanennyi vissza. Az offiszban nagyon kedvesen és segítőkészen visszautasíto ak, mondván, hogy ők
hivatalos szerv és nem vállalhatnak ilyet. Hiába próbáltam kicsalni a srácot, hogy akkor nem hivatalosan segítsen,
nem jártam sikerrel. De szépen elmondta, hogy elmehetek a helyi apehhez adószámot kérni és egy ideiglenes id-t
is kapok, és akkor fel tudjuk venni a csomagot. Mondtam magamban elmész te a búsba a hülye ötleteiddel. Elke-
serede en bandukoltam visszafele amikor Ka is felhívo , hogy ők már o honról nem tudnak intézkedni, nekünk
kell valami megoldást találni helyben. Elkeseredésemben visszamentem a vitorla varrókhoz.

[1]

Ők voltak az egyetlen helybeliek, akikkel eddig szinte minden nap beszélge ünk, már keresztnéven szólíto uk
egymást. Elmeséltem a sztorit és megkértem, hogy segítsen. Vállalta. Felhívta a Fedexet, megadta az adatokat,
amiket kértek. Reményeink szerint hé őn i lesz a csomag. Végül is eredménnyel zárult ez a projekt. Ezután
elindultam a közeli benzinkúthoz, mert Tamás akart venni motorolajat.

[2]
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Amint bandukolok, az utca másik oldalán Tamás jö velem szemben, aki addigra végze a vérvétellel. (Két havonta
kontrol szerűen haza küldi a házi orvosának) Há zsákjában jó sok kaja, én pedig egy kis trolival készültem az ola-
jokat hazahúzni. Így inkább Tamás há zsákja került a trolira két kanna olajjal a harmadik kézben már kényelmesen
szállítható volt. Mire dél volt már sok mindent elintéztünk, de re enetesen kiszáradva értünk vissza a hajóra.
Sni !

A nagy pihizésben engem 1,5 oldal olvasás után elnyomo az álom. Kb. fél óra alvás után hatalmas nyugalomra
ébredtem. Tamás is szunyókált, Chris a fedélzeten varrta a lezi dzseket. Gondoltam hasznossá teszem magam és
visszaszerelem a sziva yút. Egyetlen dolgot még meg akartam csinálni, szilikonnal bekenni azt a nyilast, ahol a dró-
tok kimennek a dobozból. Tamás mondta, hogy időnként o ki szoko szökni a víz és akkor elárasztja észrevétlenül
a hajófeneket. Közben ő is felébredt, így gyorsan szilikonoztam és mentünk a vitorlákért.

[3]
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Mind a ke ő készen le , szerintem már csak holnap rakjuk fel őket.

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145551.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145627.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145517.jpg

3.6.3 Hajónapló, 2015.05.30, Gran Canaria, 118-ik nap (2015-06-03 17:38) - tothka

Elérkeze a nap várva várt pillanata (Tamás részéről): kipróbáljuk az új szerzeményt egy 3.3-as Johnson külmotort.
Történt ugyanis, hogy két napja sétáltunk kifelé a mólon és a legszélén egy sportos trimarán állt egy olasz fickó volt
rajta állandóan. Szép fekete gumicsónakja a parton heverésze . Tamás pedig mondja nekem, hogy ő pont ilyen
dingit szeretne. Kicsi, könnyű, jól tárolható. "Ráadásul nézd Mila, ez még teljesen újszerű állapotban van." O
volt a motor is mögö e kifektetve és a kis olasz fickó o ácsorgo a parton. A szokásos biccentésen túl beszédbe
elegyedtem vele (imádok olaszul beszélgetni). A második mondat után kiderült, hogy ő bizony szeretné eladni
a dingit és a motort együ , mert nem akarják, vagy tán nem is tudják, cipelni. Egy hónapja ve e, mert nem
tudo beállni a kikötőbe és a horgonyról valahogy ki kelle jutnia a partra. Rövid, de inkább hosszas alkudozás
után egymás tenyerébe csaptunk és az üzlet megkö ete . A fickó csak ma este ment el, úgy szólt az egyezség,
hogy addig még használja, mert a mólóról is nehéz bejutni a trimaránba és a kis dingi nagy segítség neki. De
minden mást, evezőket, padokat, motort és a dingi zsákját odaadta. Arra nem vállalkozok, hogy leírjam, hogy
Tamás mennyire örült az új szerzeményének.
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[1]

Pont ilyet kerese és jó áron i van a mólón egy karnyújtásnyira. Mint egy kis gyerek, amikor örül valaminek, olyan
öröm táncokat lejte néha. Azóta kb. 5 percenként kifejte e, hogy mennyire örül a csónaknak és a motornak is.
(Na jó az 5 perc költői túlzás, de nagyon sűrűn.) A motort mindenképpen ki akarta próbálni, meg mielő kifize .
Erre ma délután volt lehetőség. Felszereltük a Norvik dingijére (amit mellesleg még reggel Chrissel mi te ünk
vízre.) Elhatároztuk, hogy csónakázunk egy kicsit a kikötőben. Nagyon bátran, evezők nélkül, de azért egy 5 liternyi
tartalék üzemanyag kannával elindultunk és kb. 3/4 órát séta csónakáztunk. A motor nagyon jól vizsgázo , közben
minden mólóra benéztünk, néztük a hajó felhozatalt.

Nagyon más ez, mint egy horvátországi kikötő. I nem a csarter hajók vannak túlsúlyban, hanem a cruiser-ek.
Jó pár csodabogarat lá unk, akik mindennel fel voltak szerelve, ami egy hosszabb tengeri utazáshoz kell. Kisebb
nagyobb hajók, színesek, műanyag, vas és alumínium. Van i minden. Nekem egy gyönyörű szép sötétkék hajó,
fa léc burkola al tetsze a legjobban. Hatalmas kockpit, nagy szalon, ck fa burkolat, gyönyörűen hátravezete
kötélzet a közép-kormányhoz. A fara kecsesen felemelkede a vízből, jól kiemelve a hajó hátsó ívet. Szinte fél
kör alakú volt, ami kirívó a szögletes vagy lekerekíte hajó dizájnok közö . Egy kellemes es beszélgetés után
mindke en az ágy fele ve ük az irányt. Csak Chris mókolt meg az ajpedjén. Ő i kiszáll és valami munkát szeretne
tálalni, lehetőleg egy nagy óceánjárón. Küldözge az önéletrajzát mindenfelé. Amíg mi Las Palmas-ban vagyunk
élvezi a Norvik vendégszeretetet, cserébe ő főz, mosogat, takarít.

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG-1433063747868-V.jpg
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3.6.4 Hajónapló, 2015.05.31, Gran Canaria, 119-ik nap (2015-06-03 17:45) - tothka

Ma mindenkinek vasárnapi hangulata volt. Én felébredtem fel 7 felé de nagyon húzták a fiúk a lóbőrt. Egy picit
megpróbáltam én is visszaaludni, olvastam, majd végre nyugodtan neteztem egy kicsit. A mólón sem volt nagy
mozgás, mindenki pihent. A város is mintha sokkal nyugodtabb le volna. Meg o hon feltöltö em egy csomó
Wodehouse könyvet a tabletemre, teljesen bele vagyok most zúgva. A repülő úton idefele majdnem kiolvastam
az egyiket. Most már a harmadik könyvénél tartok. Imádni valóan karikírozza ki az angol arisztokráciát, közben
többször hangosan röhögök én is. A jellemrajzok már önmagukban is teljesen humorosak. A történetek annyira
abszurdak, de mégis teljesen bele tudom élni magam. Még egy fontos tényt nem említe em az első napról, amikor
beköltöztem a hajóba. Tamás első szava az volt, hogy van egy cicánk. És valóban, egy aranyos cicamica kandikált a
lépcsőfeljáróban. A bőröndjeim zajára, azonban megugro és egy ugrással a szomszéd hajón terme . Egy francia
párhoz tartozik valójában, de a nap nagy részében a hajók közö dzsesszel. Viszont minden neszre megugrik és
hirtelen vágtába kezd. Ha szólsz hozzá, akkor visszanyávog, miau! Kaját nem fogado még el eddig egyszer sem,
tehát tényleg csak kíváncsiságból mászkál egyik hajóról a másikra. De volt már olyan, hogy fenségesen sétált a
mólón, majd a hívó szóra beugro a hajóba, egyszer kétszer hagyta magát megsimogatni, majd tovább állt. Nagyon
édes!

[1]

Chris holnap elutazik, de még a repjegyet nem ve e meg, mert valami gond van a kártyájával és nem tudo neten
keresztül fizetni. Kíváncsi leszek, hogy sikerül-e neki majd a reptéren jegyhez jutnia. Palma de Mallorcára megy,
azt gondolja, o jobban kap olyan munkát, amit szeretne. Hajóra szeretne menni szakácsnak. Reggelire virslit
főztem, de ez inkább ebédnek fogható fel, mert kb. fél zenke ő lehete , amikor nekiálltam. Kérdeztem, hogy ki
mennyit kér. A fiúk 3-3-at mondtak fejenként. Én egy kicsit keveselle em a dolgot, de nem tudtam rábeszélni őket
a többre. Végül is menet közben még meg kellet főzni még egy csomaggal, azaz plusz 5-t. Friss kenyérrel, pátyi
piros arannyal, mustárral e ük. Maradt még kb. 3/4 bage tegnapról, azt már csak bundás kenyérnek tudjuk
megcsinálni, de már eddig majd minden reggel tojás volt, kell egy kis változatosság. Ezután Tamással átnéztünk
pár ezer képet, amivel már régóta el volt maradva (hiszen március óta nem volt internetje), és csak gyűltek, gyűltek
a képek. Mondhatom fárasztó volt, több szünetet ikta unk be. Végeredményként 39 képet küldtünk haza Ka nak.
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Ha majd lesz napló, akkor ezeket fel tudja tenni, ill. visszamenőlegesen is beteszi a régebbi naplókba is. A feltöltés
végét sem vártuk meg, hanem elindultunk Tamással egy kis városnézésre.

[2]

Sétálga unk egy kicsit az óvárosban, majd el kezdtünk keresni egy é ermet, ahol kagylót lehet kapni.

[3]
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[4]

[5]
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Tamás már tegnap óta rágja a fülem, hogy ő mennyire kíván egy jó kagyló levest vagy bármilyen kagylós kaját.
Sajnos azon a részen nem volt tengeri é erem, azt a ppet kaptuk, hogy menjünk vissza a kikötő magasságában o
majd lesznek. Buszra szálltunk tehát és elhatároztuk, hogy visszamegyünk abba az é erembe, ahol a megérkezés
estéjén vacsoráztunk. Éppen zártak, egy korsó sört könyörögtünk ki és egy útbaigazítást, hogy hol találunk ilyen ét-
termet. Gyakorla lag a sziget csücsökben a kikötő fölö rész az, ahol ilyen tengeri kajákat lehet kapni. Miközben a
buszra vártunk jókat beszélge ünk Tamással. Amúgy is jókat beszélgetünk, leginkább Tamás. Látszik, hogy hiány-
zo már neki egy társ ezen a téren is. Szerintem Tamás kb. mostanra pihente ki az utolsó szakasz fáradalmait.
Most már tud 10 percnél is tovább koncentrálni (bár erre nem nagyon van mostanság szüksége :-) A busz sofőrt
kérdeztük, hogy hol szálljunk le és ő szólt is és még az irányt is megmuta a, hogy merre menjünk.

[6]

Ennek a városrésznek teljesen más hangulata van, mint ahol eddig voltunk. Homokos strand mögö széles sétáló
utca, pálmafák, nyüzsgő sokadalom, é ermek, bárok, kávézók, fagyizók, minden, ami egy tenger par részen szoká-
sos. Ahol eddig voltunk, o alig lézenge pár ember, az üzletek zárva. Szóval nagy volt a kontraszt, pedig csak
pár buszmegállót mentünk. Találtunk egy é ermet, ahol tengeri herkentyűket árultak bementünk. Sajnos az ét-
lapon csak egy kagylós kaja volt, de már annyit küzdö ünk ezért a kagylóért, hogy nem volt kedvünk továbbállni.
Amit kihozták az első ránézésre is nagyon kevés volt: 8 kínai leveses kanál volt a tányéron, középen salátadíszítés,
mindegyik kanálban volt egy-egy kagyló, melle e valami zöldségek. Még előételnek is kevés volt. Közben Tamás
meglá a annak az é eremnek a feliratát, amit erede leg ajánlo ák. Ebben a helyben az volt a jó, hogy a pincér
(lány) milánói volt és ismét tudtam egy picit olaszul beszélgetni. Átballagtunk tehát a másik é erembe. Sokkal
elegánsabb, sokkal tengeribb volt mint az előző hely, de amikor mondtuk, hogy kagylót szeretnénk enni, a pincér
elszaladt a konyhába, es azzal a rossz hírrel tért vissza, hogy nincs kagylójuk. Mi pedig a B tervhez folyamodunk:
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holnap veszünk kagylót és megcsináljuk mi magunk :-) Ma már nem, mert fél kilenc volt eddigre. Igazából ez a
kagyló keresgélés jó ürügy volt, hogy bejárjuk a városrészeket, közben pedig megbámuljunk minden apró és nem
apró részletet. Jókat dumáltunk es szívtuk magunkba a forgatag energiáját. Meg reggel összeírtam egy csomó
mindent, amit meg kell csinálnunk, holnap már nem halogathatjuk tovább. Remélem a csomag is végre megjön,
és tényleg el tudunk indulni szerdán. Este megint bogarásztuk az előrejelzést. Nem túl bíztató szeleket lá unk,
olyat is, amiről tegnap még egyáltalán szó sem volt. Egyetlen látszik biztosnak, hogy Marokkó partjaihoz kell minél
hamarabb közel jutnunk.

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0015.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145440.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_142555.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_134358.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/PANO_20150524_1356572.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145406.jpg

3.6.5 Hajónapló, 2015.06.01, Gran Canaria, 120-ik nap (2015-06-03 17:52) - tothka

A mai reggel is a szokásosan indult. Én fent voltam már 7-kor, a többiek meg aludtak, olvastam, aztán időjárást
néztem. Össze-vissza forgolódik a szél csütörtök, péntek magasságában. Tamás szerint ez még nem jelent semmit,
láto ő már karón varjút. Igen heves szembe szelet jeleznek péntekre, ami pár nappal ezelő még sehol sem
volt. Eleget hajózo már viharban, lehet, hogy ezt most kihagynánk, ha lehet. A marokkói partokhoz szeretnénk
közelebb jutni, ami nekünk kb. 4 nap vitorlázást jelent. Egyelőre várunk. Várunk a csomagra és várunk kedvező
szélre. Reggel nyitásra odamentem a vitorlás boltba, akik vállalták az érkeztetést.

[1]
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Egy kicsit nyugtalan voltam, mert vasárnapig még mindig nem moccant meg a csomag a Fedex track szerint. A srác
ismét felhívta őket és mondták, hogy nem tudták küldeni, mert i Las Palmasban nem tudták fogadni. (Ennyit a
gyors postáról). Azt az infót adták, hogy délután 3-kor indítják a csomagot. Kíváncsi vagyok rá, elég reménytelen
a helyzetünk, teljesen tehetetlenek vagyunk. Engem is elönt a méreg, ha ez a csomag küldés szóba jön, Tamást
is. Én azzal nyugtatom magam, hogy amire nincs ráhatásunk, azt el kell engedni! Így most Tamást is nekem kell
nyugtatgatnom ez ügyben. Reggel még érdeklődtem abban a boltban, ahol gázpalackot lehet cserélni, hogy hol
lehet töltetni. Sajnos jó messze van kb. 20 kilométerre. Ezt most valószínűleg kihagyjuk. Ebben a boltban viszont
volt pont olyan sziva yú, ami elromlo . Mára kimértük, hogy biztosan zárlatos le . Szárazon megy, de amint vizet
kéne szállítania, kiveri a biztosítékot. Amíg áram ala van, nem is tudjuk visszakapcsolni a biztosítékot. (Önkioldós
biztosítékok vannak a hajón. Emlékszem a Watergaten a kis üvegbiztosítékokkal mennyi gond volt. Ez azért sokkal
kényelmesebb megoldás.) Délután visszamentünk es megve ük a sziva yút és még pár lobogót is.

[2]
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Holnap beszerelem, ma már sötét volt mire visszaértünk a hajóra. Délután elbúcsúztunk Christől, aki Palma de
Mallorcára repült, o próbál szerencsét. Utána mi is elmentünk bevásárolni a következő napokra. Teljesen kifogy-
tunk mindenből. A csomag délután 4-kor megmoccant, de még mindig Madridban van. Már nagyon szeretnénk,
ha ez a csomag probléma megoldódna! Tamás ve új felhúzó kötelet, és kértük, hogy bandázsoljanak a végére
egy hurkot. Elvi ük a régi kötelet is, hogy arra is tegyenek egy ilyen ön-hurkot. Aki csinálta, valószínűleg meg soha
sem húzo kötelet a hajón, mert a végeredmény az le , hogy az új kötél mind a két végére megcsinálta a hurkot.
Most bonthatják ki. Ha nem sikerül jól, akkor kb. 40 cm-t le kéne vágni. Egy szó, mint száz emia meg mindig nem
tudjuk visszatenni a megjavíto fok vitorlát. Csak tereljük magunk elő a nagy munkákat.

[3]
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Az előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek. Az egyik előrejelzés szerint péntek szombaton egy kis lokális ciklon
alakul ki pont a terveze útvonalunkon. Ha szerdán elindulnánk, akkor pont telibe kapjuk. E mia és a sok apró
teendő mia egyre valószínűbb, hogy szerdán nem fogunk elindulni. Ezt most röviden meg is konzultáltuk Tamás-
sal. Ő már lélekben lete róla és engem sem kelle sokat győzködni. Semelyikünknek sincs kedve a nagy szívást
még tetézni 40-50 csomós szembeszéllel, ami elöl sehova sem tudunk menekülni. Kaja: reggelire bundás kenyér
volt (épp ideje volt megenni már kezde igen kopogós lenni a kenyér). Miután Chris elment Tamást megszállta
valami ihlet es nekiállt paprikás krumplit csinálni a maradék kolbászból, virsliből, krumpliból. Már serceget a
hagyma a serpenyőben amikor kiderült, hogy eltűnt a tegnap vásárolt krumpli. Nem volt sehol. Így tehát kb.
3 krumpliból készült el, de ennek ellenére nagyon finom le . A pátyi erős pista is belekerült. Igazi magyaros ízek
voltak. Éppen a naplómat írtam, amikor Tamás benyomta a laptopon a Csík zenekartól a Most múlik pontosan c.
számot, mint a kedvenc számat. Erre én is megmuta am az én verziómat. Mint kiderült mindke en nagyon sz-
eretjük. Kisebb fajta buli kerekede . Sajnos kiderült, hogy a belső hangszórókból is csak az egyik működik. (Újabb
feladat :-) De ez cseppet sem árnyékolta be a jó hangulatunkat.
Most befejezem, mert Hoboval kell együ énekelnem ....Hej Joe, kezedben a fegyverrel mondd hova mész ....

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145452.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_142615.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_142605.jpg

3.6.6 Hajónapló, 2015.06.02, Gran Canaria, 121-ik nap (2015-06-03 17:58) - tothka

A tegnap es zenélésünk jó sokáig elhúzódo . 1/2 1 felé vete ünk véget a zenének. Így a ma reggeli ébredés
is elhúzódo , kb. 8 óra felé ébredtem, Tamás később. Olvastam, neteztem és persze a csomagot figyelem, hogy

841

http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_145452.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_142615.jpg
http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150524_142605.jpg


merre van. Ma reggel 10 óra tájban már i volt a szigeten, de még mindig nem írták ki, hogy mikorra szállítják.
Sajnos 7-ig nem érkeze meg. "Maňana" működik rendesen.
Én véglegesíte em az új sziva yút, szépen működik. Így lassan az első fürdőszoba komfortosan használható lesz.
Még az első nap megjavíto am a villanykapcsolót, mert villany sem volt. Most már egyetlen dolgot kéne megjaví-
tani a feka tartály szellőzőjét, ami el van dugulva, így a tartály most befelé szellőzik. Valahányszor pumpálok bele
vizet, a kiszorult levegő (jó büdös) a fürdőszobába távozik a levegőztető cső helye . Így parton nem vészes, pár
perc ala kimegy a nyito ablakon, de menetben az ablakok zárva lesznek.
Tamás nekifogo a motortartó deszkák felszereléséhez, én pedig elzarándokoltam az internet boltba, mert csak
máig ve ünk anno netet. A bolt zárva volt, akkor azt gondoltam, hogy a szokásos pihenő idő mia , de sajnos
délután sem nyito ak ki. Kiderült, hogy nyolctól háromig vannak csak nyitva. Meg nem szoktuk meg a szieszta
időt. I a boltok döntő többsége 2-kor bezár és csak 4-kor nyit újra.

Ma nagyon hűvösre fordult az idő, hosszú nadrág és pulóver kelle . Néha az eső is cseperge , de nem nagyon
vészesen. Ennek ellenére mire visszaértem a hajóra szomjas és éhes voltam. Szerencsére Tamás is, így neki lá am
az ebéd elkészítéséhez. Mára végre fekete kagylót eszünk. Megfőztem a kagylókat es vajas fokhagymás petrezse-
lymes szósszal nyakon öntö em.

[1]

Hoztam friss kenyeret is a csónak túra során. Bepusziltuk a kagylókat és jól kitunkoltuk friss kenyérrel a szószt.
Nekem nagyon ízle , régen laktam már ilyen jól. Tamás is dicsérte. Életem első kagylós étele jól sikerült.

Miután a ez a wifi bolt a kikötő átellenes pontján van és ezért az egészet körbe kell gyalogolni, célszerűbbnek
látszo , ha inkább a kis dingivel megyek. Nagyon vicces voltam abban a csónakban. A motorhoz hátra nem tudtam
ülni, mert akkor felborult volna. A középső ülés pedig olyan messze volt, hogy onnan csak éppen újheggyel értem
el az irányító kart. Felváltva guggolva es ilyen újhegyes irányítással mentem tehát.

[2]
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Közben persze kigondoltam, hogy rém egyszerű lenne, ha egy sima csővel meg lehetne hosszabbítani a kart.
Amikor visszamentem, Tamás egy régi törö evezőből egy tök jó hosszabbítót fabrikált. A legközelebbi út mar
sokkal kényelmesebb lesz.

6 óra volt már amikor elindultunk a szokásos vizitünkre a vitorla varróhoz. Reménykedtünk, hogy meghozzak a
csomagot, de sajnos nem így le . Talán holnap már tényleg!
A másik cél egy víz ala lámpa vásárlása volt. Tamás mar régebben kinézte magának. Ha bármi gond lenne a víz
ala sötétben, akkor nagyon hasznos segítség lesz. Felidéztük azt az esetet amikor a Szardínia-Cres túrán éppen
sötétedés elő csavarodo a csigára egy kar vastagságú kötél. Akkor az volt a mázlink, hogy éppen sötétedés
elő voltunk. Így is kb. 1,5 órás küzdelem volt és mire sikerült leszedni besötétede . Az ehhez hasonló havária
esetekben kell egy víz ala lámpa. Csodálom, hogy ez eddig meg nem volt a Norvikon. (Ahol szinte minden van,
még hegeszteni is lehet.) Még egy par üzletbe benéztünk, majd visszatértünk a hajóra.

Miután az internet boltban sikertelenül jártunk, kénytelenek voltunk a net vásárlási opciót felkutatni, ami egy kic-
sivel drágább. Paypal-al lehete csak fizetni és előzetes regisztráció kelle hozzá. A sikeres fizetés után próbáltam
bejelentkezni de nem engede . Felhívtam a technikai segítségnek megado számot, ahol egy fickó ve e fel az első
mondatom után visszakérdeze : are you mila? Mondok, igen. Ok, két perc múlva elkészí az account-t, mondta
ő. Dont vorri. Hát én nem aggódtam, csak csodálkoztam és eszembe juto ak azok a kávé automaták, amikben
emberek ültek és adták ki a kávét, a gombnyomásra.

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150602_174836.jpg
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3.6.7 Hajónapló, 2015.06.03, Gran Canaria, 122-ik nap (2015-06-03 18:08) - tothka

Reggel én aludtam tovább 10 perccel, Tamás már lógo a neten, melegíte em magamnak egy bögre tejet és
kértem, nézzük meg a csomag állapotát. Valami excep on-t jelze a kiszállításra, több info nem volt. Ráadásul
a tegnapi napra utólag írták be dolgokat. Egy kicsit sem voltam nyugodt, kaptam magam es elsétáltam a vitorla
varróhoz, hogy több információhoz jussunk. (Ö legalább tud spanyolul).

[1]

Nagyon rendes volt, nem csak tolmácsolt, de veszekede is velük. Állítólag azért ment hibára a kiszállítás mert
tegnap délelő 11-kor kiszállíto ák és nem találtak senkit az üzletben. Ha finom akarok lenni, akkor ez egy apró
csúsztatás, de nem értem, hogy tényleg ennyire pofátlanok, hogy meg hazudnak is. Kiderült, hogy a Fedex i
nem szállít, hanem átadja a helyi postának (akinek ez állítólag az express részlege) A srác mondta nekik,hogy jó
akkor hozzák ki i az üzlet tu nyitva van és ad két telefonszámot is ahol felhívhatják, ha esetleg nem találják
meg. A válasz az volt, hogy ma nem tudják kihozni, majd holnap. Manana! Viszont megmondtak a címet, hogy
hol an a csomag menjünk érte. Mi is mehetünk érte, Tamással. Én már nem bízom a holnapi igeretekben. Ha
holnap is úgy hoznák ki mint tegnap, akkor abból nem kérünk. Visszamentem hajóra és mondtam Tamásnak, hogy
hozza az útlevelet é a Norvik papírjait, mert igazából a Norvik a címze . Taxiba vágtuk magunkat es elmentünk a
megado címre. (Vi ük magunkkal a gázpalackot is, mert úgy néztem, hogy a töltő állomás is o van a közelben.)
Gondolhatjátok, hogy a szívem a torkomban volt, hiszen a finisben éreztem magunkat.
Megérkeztünk, megadtuk a csomag számot, es egyszer csak megjelent a csomag. A fickó még z percig pötyögö
a komputeren, de végül is
MEGJÖTT A CSOMAG!

[2]
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Vissza a taxiba és átmentünk a gázpalack töltő állomásra. 11:37-re értünk oda, zárva voltak már. 9-11:30 vannak
nyitva. Mindegy, erre számíto unk, majd takarékoskodunk a gázzal, nincs nagy tragédia.
Visszajö ünk a hajóra és felbonto uk a csomagot.

[3]
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Semmi nem folyt ki, a kolbászok egy picit foltosak voltak, de nagyon jó szaguk volt, le sztoga am őket és kiakasz-
to am szellőzni.

[4]
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Természetesen a feszültség oldás sem maradt el. Miután megjö a csomag és benne sok hazai íz és a várva várt
mangalica szalonna, mi is lehete volna a mai menü mint egy gazdag kapitány omle . Tamás nagyon jól csinálja,
nagyon finom volt, nem győztem dicsérni. A délelő izgalmak és a kiadós ebéd után mind a ke en egy kis csendes
pihenőt tarto unk. Majd én bevete em magam az első fürdőszobába ki sz tani a tartály szellőző csövét, Tamás
pedig befejezte a motor tartó bakok elkészítését és felszerelését. Ha majd sikerül feltenni mind a három külmo-
tort, jól fog kinézni a hajó. Az új szlogen: akinek nincs 3 külmotorja az nem is igazi hajós! Sajnos ebből csak
ke ő üzemképes, mert a Suzuki karburátort nem tudják időben meghozni, így megint üzemképtelenül visszük
tovább. Ráadásul a tartó csavarok is beszorultak. Szerencsére én az orrban voltam amikor Tamás megpróbálta
felrakni a motort. Odacipelte, majd o derült ki, hogy kézi erővel nem tudja megmozdítani a rögzítő csavarokat.
(A csavar lazítok sem segíte ek, még mindig meg sem moccannak azok a csavarok.) ezzel a motorral csak a gond
van. Matema kailag sem értem a dolgot. A karburátor le volna 180 EUR, míg közben ve ünk egy tök jól működő
motort 120 EUR-ért. Lehet, hogy gazdaságosabb lenne, ha véletlenül leesne a fedélzetről és elsüllyedne a tenger
fenékre.
Mar az indulásra készülvén ismét az időjárás előrejelzést nézege ük. Úgy tűnik, hogy a szomba indulás reális.
Szembe szelünk lesz, de a nagy viharok addigra elmennek. Vasárnap-hé ő magasságában Agadirtól keletre egy
kisebb alacsony nyomású ciklont jeleznek, ami még hátszelet is adhat nekünk. Természetesen az időjárás folyam-
atosan meglepetéseket tartogat. Sokszor megbízhatatlanok a nagyon távoli előrejelzések.
A készülődés keretében elmentünk felkutatni, hogy hol lehet húst venni, mert az a szupermaci, ahol vásárolni
szoktunk, elég szegényes hús felhozatallal rendelkezik. Egy kicsit messzebb találtunk egy piacot is ahol van hentes,
de mar zárva volt és egy közeli nagyobb es elegánsabb szupermarket hús részleget is ajánlo a az a fickó akitől
érdeklődtünk. Elmentünk oda is, de egyelőre csak az árakat nézege ük. Tény, hogy sokkal nagyobb volt o a
választék.
Mire visszaértünk a hajóra mar vacsora idő volt (a gyomrokban is) es elpusz to uk a meg mindig bőséges kapitány
omle et.
Darab számra nem csökkent sokkal ma az elvégzendő feladatok listája, de nagy es időigényes projecteken estünk
túl.
Érdekes a napi időjárási ritmus. Reggel kb. 12-ig hűvösebb van, felhős az ég, majd eloszlanak a felhők délután kb.
5-ig napsütés, aztán megint felhő és megint hűvös.

—
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3.6.8 Hajónapló, 2015.06.04, Gran Canaria, 123-ik nap (2015-06-05 15:59) - tothka

Ma is ak v napunk volt, késő es g dolgoztunk. A deck lámpát is fel kelle kapcsolni és fejlámpában húztuk fel a
fock vitorlát. Nap közben ugyanis olyan erős szél volt, hogy nem vágtunk bele. Ráadásul kb. bal hátulról kapjuk
az északi szelet i a kikötőben. Az előrejelzések este felére jósoltak egy kis enyhülést. Napközben minden mást
előkészíte ünk hozza. Megcseréltük a fock és a grosz felhúzó köteleit. Pontosabban a grosz felhúzót leszedtük
(az csak ideiglenesen volt fent, inkább shot kötél volt mint felhúzó kötél.) Így a fockrol a felhúzó átkerült a groszra,
a fock pedig kapo egy régebbi, javíto felhúzó kötelet. Tamás pedig ve egy új felhúzó kötelet tartalékba (szép
pirosat). A grosz felhúzó kötelet a vantnik olyannyira kikezdték, hogy ezért mentek ilyen hamar tönkre. Mostantól
egy gumi pókkal mindig hátrahúzzuk majd, hogy ne tudjon a vantniknak ütődni. A fock felhúzás jól sikerült, elka-
ptunk egy szélcsendes időszakot. Mikor betekertük a fokot, megint jö egy erősebb szél. Szerencsénk volt.
Leengedtük és elte ük az új gumi csónakot. Nagyon flo ul ment és a zsákjába is bőven belefért. Tamás ve egy
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nagyon prak kus kis akkumulátoros pumpát, aminek két kimenete van. Az egyiken fúj, a másikon szív. Nekünk
most a szívó oldali hozta a várt eredményt pillanatok ala kiszippanto a a csónakból a levegőt, csak össze kelle
tekerni és mehete a zsákba.

Ezután következe a dingi szétszedése és felrakása a hajó farára. Nagyon jó ez a kis dingi, kis helyen elfér, jól megy
a vízen, még vitorlázni is lehet vele, de az elrakás és előszedés egy picit macerás. Inkább azt mondom, nagyon
macerás. Csak szárazföldön lehet megcsinálni, tehát pl. horgonyozva esély sincs a vízen való összeszerelésre. Es
olyan helyeken sem vált be, ahol erős hullámzás van a kikötő helyeken. I a könnyű gumi csónakokat mindenki
csak kiránto a a partra, míg a Norvik 80 kg-os csónakját nem egyszerű partra tenni. A két részt egymásba lehet
rakni és így került fel a Norvik hátuljára. Ehhez daruzni is kelle , ami ke őnknek kis plusz feladat volt. Én fogtam
a dingit a parton, Tamás pedig hol az egyik daru kötelet húzta meg egy kicsit, hol a másikat. Jó kis bújócska ez a
hátsó felépítmény oszlopai közö . Jó erősen odakötöztük.
Aztán a motorokat is felraktuk az új helyükre.

[1]

Pontosabban Tamás cipelte őket. A bújócska és a motor cipelések egy kicsit (nagyon) megviseltek Tamás derekát.
Úgyis este 1/2 11 volt, így ez volt a mai nap utolsó ténykedése. Holnap meg a motorok sorrendjén változtatni kell,
mert így még nem op mális az elrendezés hátul.
Ma beállt mellénk egy hatalmas, kb. 60 lábas kétárbocos, németekkel a fedélzetén. Egyelőre még át sem biccen-
te ek nekünk, fura társaság.
I a hajókat segí k a beállásnál. Jön két fickó gumicsónakkal. Az egyik kiszáll és feladja a mooring kötelet és segít
lekötözni a kikötő kötelet, a másik pedig a gumi csónakkal tud segíteni tolni a hajót, ha nagyon szükséges. Ez azért
megnyugtató. A kis dingink akkor meg o állt a szomszédos üres helyen, gyorsan beugro am és átmotoroztam
a móló másik oldalára, hogy ne legyen útban. Jó nagy hely le a két hajó közö , úgyhogy később visszahoztam a
dingit. A visszautat arra használtam ki, hogy elmentem a marina ofiszba megbeszélni a szombat délutáni indulá-
sunkat és megnézni, hogy az üzemanyag kút szombaton hogyan lesz nyitva. Minden rendben lesz, az offisz 2-ig, a
töltő állomás este 6-ig lesz nyitva.

[2]
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A grószra a reff köteleket meg nem kötö ük be. Ahhoz ki kéne húzni a vitorlát. Ilyen hátszélben meg sem próbáljuk.
Valószínűleg induláskor fogunk majd szélbe állni és bekötni a három reff-sort. (Legalább lesz valami haszna, hogy
szembe szélnek kell mennünk)
Holnapra maradt a nagy bevásárlás és a pörkölt főzés, elrakodás.
Én befejeztem az első fürdőszoba rendberakását, most már a tartály szellőző is működik, így nem befele, hanem
kifelé megy a bűz. O elöl vannak a tartalék és egyéb vitorlák amik egy kicsit nedvesek voltak. Kivi em őket a
fedélzetre száradni. Sajnos, amíg este a motorokkal foglalatoskodtunk, jö egy 5 perces eső, ami így, pes esen
szólva, hazavágta a szárítási műveletet. Mire mindet bedobáltam már semmi nem ese . Nem baj, holnap újra
kikerülnek a napra.

Ebédre Tamás krumpli főzeléket készíte , hozzá fasírtot.

[3]
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Ez is nagyon jól sikerült, bár Tamás nem volt ennyire elégede , ami jó, mert akkor fogunk még ennél is finomabbat
is enni. Estére egyikünk sem volt éhes, én egy almát és két nagyon finom olívás, fokhagymás, petrezselymes
pirítóst e em. (Ebből fogunk meg holnap bespájzolni nagyobb mennyiséget)!

—
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3.6.9 Hajónapló, 2015.06.05, Gran Canaria, 124-ik nap (2015-06-06 10:09) - tothka

Tegnap sikerült elég későn ágyba kerülnöm, ennek ellenére ma reggel már korán fent voltam. Nem érzem az in-
dulás izgalmat magamon, de valószínűleg az hajto már reggel. A mai nagy feladat a nagybevásárlás volt és még
a hűtő ajtaját is meg kell csinálni, az impellert kicserélni és a féket is meg kell nézni, hogy egyáltalán ki lehet-e sz-
erelni. Ez utóbbiakat Tamás vállalta, én pedig elmentem a nagybevásárlást elintézni, miután alaposan átbeszéltük
a szükséges mennyiségeket. Már a korábbi napokban is felkuta uk, hogy hol mit lehet venni, így volt egy op mális
útvonal amit be kell járnom. Az első állomás a piac volt.

[1]
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I még csak akkor voltunk, amikor be volt zárva, így nem tudtuk pontosan mi lesz bent. Én teljesen el voltam ájulva,
egy szuper hely. Van bő választék, jó minőség és jó árak. Mint ahogy egy rendes piachoz illik. És ez bizony nagyon
rendes piac. Terv szerint csak húst kelle volna i vennem, de nem bírtam ellenállni a szép áruknak és alaposan
bevásároltam zöldségekből és gyümölcsökből is. Cserébe cipelhe em haza a nehéz szatyrokat. De megérte!

[2]
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A következő állomás a szupermarket volt, ahol két bevásárló kocsit teleraktam. Ők kiszállítják a hajóig, természete-
sen erre bazíroztam.
Mindössze egyetlen bökkenő volt, hogy úgy látszik, nincsenek felkészülve ekkora mennyiségre, mert egy csomó
mindent úgy sikerült megvennem, hogy a polcon semmi sem maradt. Kérdeztem, hogy nincs-e raktáron, de nem
volt. Nem túl fájó termékek fogytak el, mindössze a tej volt, ami egy picit fájó. Mostanában rászoktunk a joghurtra,
amit Tamás a hajón az új masinájával el tud készíteni. Nagyon finom joghurtok készülnek. Még tegnap kipróbál-
tuk, hogy a tejhez melyik joghurtot adva készül a kívánt joghurt (ma pl. én azt vacsoráztam) így azért fogy a tej
rendesen.
A szupermarket után visszavonszoltam magam a hajóra, nem volt kedvem cipekedni a benzinkú g, ahol gépzsírt
kéne venni.

[3]
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Tamás éppen elkészült a hűtőajtó ragasztással és egyből nekiláto a starter kaja főzéséhez. Marhapörkölt. Közben
én elkezdtem az orr felöl haladva a rendrakást és az elpakolást. Eltünte em a mindenféle deszkákat, az összec-
sukható biciklit (amit végül nem is használtunk), a dingis zsákot, hogy csak a nagyobb tételeket említsem. Aztán
jöhete a bevásárlás szisztema kus elrakása. A két felső ágyat raktárnak használjuk, oda került egy csomó minden.

[4]
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Ma i elég hűvös volt az időjárás. A nap sugarai reggel óta próbálnak utat törni a felhőkön keresztül, de mindun-
talan alulmaradtak a csatában. Talán a győzelem könnyei, mert este eleredt az eső. Sajnos annyi nem ese , hogy
szépen lemossa a hajót, ez a feladat holnap még rám vár.
A vacsorát bent e ük meg és teljesen be kelle zárni a hajót, mert az erős szél mindenhova eljuta a a permetet.
Vacsora elő befejeztem az elpakolást és a tojásokat bekentem zsírral. Ezt a módszert most hallo am először, de
nagyon prak kusnak tűnik. A zsírral bekent tojást nem kell hűtőbe tenni, és akár egy hónapig is eláll. Sajnos az
egyiknek túl vékony volt a héja és egy kis balesetet okozo amint szé olyt az asztalon, majd a gravitációt követve
a nadrágszáramon, végül a padló állíto a meg a függőleges terjedést, de a tojás makacsul elkezde vízszintesen is
elterülni. Gyors takarítás és terítőmosás következe . Közben kifogyo a tartályból a víz, így aktuálisan elmesélte
Tamás a tartályok működését és töltési mechanizmusát. Vannak felső tartályok és alsók. Most nem megyek bele
a részletekbe, de bizony egy rossz töltéssel el lehet süllyeszteni a hajót.
Ehhez csak annyi kell, hogy az ember bedugja slagot az első tartályba és elmenjen közben sörözni, amíg az a fránya
víz folyiķ. Szóval ez nem nagyon valószínű, tehát nem kell felni e ől az ese ől.

Kíváncsi leszek, hogy holnap mikor tudunk indulni, mi lesz a fékkel, és az impellerrel. Tamás holnapra tervezte
még ezeket.

[5]

854



Kiporciózva a starter kaja

[6]
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3.6.10 Hajónapló, 2015.06.06, Gran Canaria, 125-ik nap (2015-06-07 05:01) - tothka

A mai reggel is korán és felhősen kezdődö . Szerencsére azonban ma a napsugarak nyertek. Gyönyörű idő volt
a hajó lemosására. Tamás pedig hosszas "tanakodás" után bevete e magát a motor térbe. Nem tudom meddig
mostam a hajót, de nagyon megszenvedtem vele. Az apró sivatagi homok mindenhova bee e magát. Még a bi-
mini ponyva tetejét is szövésről szövésre slagoltam ki. Csak úgy folyt a sárga homok lé. A köteleket is elmostam,
azok is jó homokosak voltak. Szóval jól el voltam. A tegnapi tojásos nadrágot ve em fel, így legalább a nadrág
mosás is megoldódo .
Tamást sem kelle félteni, nyakig olajosan és szutykosan bujkált a motor térben. Nagy megkönnyebbülésére sik-
erült levennie a régi féket és felraknia az újat. Igaz, hogy épp fordíto fék henger jö a csomagban mint ami kelle
volna, de Tamás ügyesen átrakosga a a csöveket, így felszerelhető le az alkatrész.
Kicserélte az impellert is (ami a tengervizet szállítja a motor hűtésére).

[1]
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A régi impeller

A mellékelt kép szerint már nagyon ráfért a csere. Közben ment az idő és egyre nyilvánvalóbb le , hogy ma már
nem tudunk indulni, illetve nem lesz értelme. Kb. 1 órakor én megkértem az egyik hajóst, hogy ju asson el a
légvonalban 50 méterre lévő kikötői irodába, hogy elrendezzem a számlát. Gyalog az egész kikötőt meg kelle
volna kerülni ami 2 km oda és kb. egy kicsivel több vissza ?? Van i egy család két zenéves forma sráccal. Az
apukán kívül mindenkin jelentős túlsúly van, de nagyon aranyosak, mindig köszöntek meg a gyerekek is eddig,
bárhol találkoztunk. Tőlük kértem volna kölcsön a dingit. Az egyik kisrác annyira megörült a lehetőségnek, hogy
ajánlkozo , hogy ő majd átvisz. Így is le . Az irodában várni kelle , mondtam üljön mellém és beszélgessünk. Bár
a spanyolon kívül mást nem nagyon tudo , az is valami nagyon furcsa volt, de azért elbeszélge ünk. Megtudtam,
hogy Mauricius-on laknak a parthoz közel és sokat csavarognak a hajójukkal. Tavaly elő Görögországban voltak.
Ez úgy derült ki, hogy nem tudta hol van Magyarország és amikor Európát hoztam szóba elmesélte a görög kalan-
dokat, hogy bóklásztak a szigetek közö . Miután elintéztem a kikötő díjat, szépen visszabociztunk a mólóra.
Befejeztem a hajó mosást majd feltöltö em a víz tartályokat. Nagyon ügyelve az első tartály túlfolyására.
Tamás még nem végze a motor térben, kb. 4- re le kész mindennel. Még kicserélte a dízel szűrőt is, hogy a
tankolás elő az is meglegyen. Mind a ke en nagyon fáradtak voltunk, de egyszer csak beröffent a Norvik mo-
torja, bekerültek a kötelek és az áram vezeték.

[2]

Bent van az új fék (nem lehet jobb képet csinálni a szűk motortérben)

Elindultunk igaz ugyan, hogy még csak a benzin kút volt a cél. Tankoltunk 608 liter gázolajat, biztos ami biztos. Még
a Castelsardo - Cres túrán történt, hogy addig sakkoztunk az üzemanyag árakkal míg majdnem üres tankkal elka-
po bennünket egy szembeszeles vihar kb. 4 mérföldnyire az áhíto benzin kú ól, és nem volt más megoldás mint
visszafordulni és vitorlával menekülni egy másik benzin kút reményében. Azóta Tamás mindig úgy indul el, hogy
legyen bőven elegendő üzemanyag. A kút 6-ig van nyitva, mi kb. 5-kor értünk ide, megnézzük, hogy maradhatunk-
e i vagy átállunk a tranzit mólóra. Én ez utóbbit preferálom, mert o van víz és áram és akkor még egy éjszakát
tudnak menni a hűtők és készülhet egy újabb adag joghurt is, úgy, hogy közben mindenből fullon vagyunk. Kivéve
persze a gázt, abból 1,5 palackunk van, tehát pl. a vízmelegítést is árammal oldjuk meg.
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Nekem már csak a személyes dolgaimat kell úgy elrendezni, hogy menetben se boruljon semmi szanaszét és indul-
hatunk. Terv szerint 6-kor ébresztő es irány az Atlan -óceán.
Nekem ez az első találkozásom az óceánnal, Tamás pedig már alig várja, hogy a Földközi-tengeren legyünk. "3 évig
csak pálmafákat lá am, szeretnék végre tölgyesekben, bükkösökben sétálni!"

[3]

2012 november 14-én hasonló kép készült, csak az irány volt ellentétes.

Innen Las Palmasból indult a Norvik, anno. Ezzel hivatalosan is megkerülte a földet!

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/impeller.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/fek.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/irany-haza.jpg

3.6.11 Hajónapló, 2015.06.07, úton Gibraltár felé első nap, 126-ik nap (2015-06-09 18:42) - tothka

Egy-két napra átveszem a szót Milától, mivel neki az indulás egyéb feladatokat tartogato , de ezek az első napok
nekem se a kedvenceim, főleg, ha három méternél nagyobbak a hullámok.
Reggel kifize ük az irodában az utolsó napi számlát is. Az alkalmazo nem fogadta el a pénzt tőlünk a hajóról,
mondván ez korrupció, így Milának be kelle menni a recepcióra fizetni. Tegnap nagyon elfáradtunk, mert sok
minden maradt a végére, de nem bántam meg a reggelre tolt indulást, mert egész éjjel fütyült a szél és nem
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szeretek fáradtan, nagy hullámokban este indulni. Persze ehhez tartozik, hogy szinte mindig kis létszámmal ha-
józtam, így a feladatok sem oszlanak meg sokfelé. Ez most is beigazolódo , mert bár az első napokban engem is
elkap egy enyhe émelygés, Mila elég nehezen viselte, remélem gyorsan túl lesz rajta. Neki ez az első atlan -óceáni
útja, ráadásul még én is meglepődtem reggel, milyen nagyok a hullámok, bőven három méter fele ek. A szél is
erősebb volt a vártnál, átlag 25 csomó körüli, de jó irányból fújt, így gyorsan vitorlát tudtunk bontani.
Gibraltár kapujáig meghúztam a ro át, amit késő es g tudtunk tartani, csak éjszaka változo a szélirány kissé
északiasra, de így is a szigetek nyuga oldalán tudtunk vitorlázni. Mila este zenegykor válto le, hogy menjek
pihenni, még nem voltam álmos, de a meleg jólese . Hűvös az idő, mert a tenger alig több zenöt foknál.
A napi pozíciónkat továbbra is UTC:12:00-kor fogom feltenni és a remélhetőleg elfogadható napi megte távot is.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:28°24,3’N. Lon.:015°07,2’W. Indulástól megte táv:24tmf.
—–

TT

3.6.12 Hajónapló, 2015.06.08, úton Gibraltár felé második nap, 127-ik nap (2015-06-09 18:47) - tothka

Inkább hosszas szendergés volt, mint alvás az első éjszaka újra az óceánon, de kipihentem magam, mert Mila egész
éjjel kint volt a kokpitben őrségben és nem utolsó sorban megnyugtató dolog, hogy ismét képze csapa ársam
van. Hát a tengeri betegség kutya dolog, engem szerencsére csak annyira sújt, hogy tudjam, milyen rossz.
Reggel letöltö em az új gribet, nincs sok változás, a következő három napra gyenge szeleket ígér, ha szerenc-
sénk van, nyuga asakat is. Ezután kihúztuk a belső orrvitorlát is és a grószból kiengedtük az első reffet, így a
széliránytól függően újra öt csomós sebesség körül haladunk teljes vitorláza al, illetve a yankeet kicsit bereffelem,
mert tapasztalatom szerint így kevésbé lobban be a gribtől. A széllel a hullámok is csökkentek, de még időnként
mindig jól megdobálják a hajót. A vitorla állítás után Mila lement aludni, kicsit kajált is, igaz csak gyümölcsöt.
Nálam most minden rendben, van étvágyam, eszem a lesütö csirke combokat, de az összes kaját nem tudom
egyedül megenni, remélem, hamarosan Mila is besegít.

[1]
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Most hagytuk el az utolsó Kanári szigetet is, Alegranzat és egy katonai övezeten haladunk át. Remélem nem lesz
probléma, azért egy kicsit leejte em a Norvikot, hogy csak a terület szélén menjünk keresztül, de ezzel sajnos
magasságot vesztünk.

[2]
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Végül közös megegyezéssel átmentünk toronyiránt, ez is a Navionics térkép egyik hibája, a legegyszerűbb
megoldást választja, ha meg ltja a belépést, rajta nincs felelősség.
Vacsorára forraltam egy zacskós májgombóc levest, mindke őnknek jólese .
Este Józsival tudtunk rádiózni, tökéletes volt a vétel, mondtam is, jobb, mint a kikötői WiFi. A Pactor is jól for-
galmaz, a gribet és a leveleimet is gyorsan letöltö em, spórolnunk kell az árammal, mert szerencsére nem kell
motoroznunk, de a nap csak pislákol és a szélgenerátort nem sikerült munkára bírni.
Mila már éjfél elő leválto az őrségben, igazán úri dolgom van.
Pozíciónk:UTC:12:00. Lat.:29°20,5’N. Lon.:013°45,7’W. Táv.:91tmf.
—–

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150606_212228.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/1434186112544.jpg

3.6.13 Utolsó elő lehetőség csatlakozni a Norvik földkörüli útjához Gibraltárban! (2015-06-10 04:39)
- tothka

Lehet jönni egy ezer tmf-es nyíltvízi szakaszra, mérföld gyűjtőknek is ideális út, de az indulási és a célállomás is
kedvenc turista hely.

Most a hétvégén fogok Gibraltárba érni és az időjárás ablak függvényében indulok Máltára a következő héten,
szerdán vagy csütörtökön, tehát a crew-nak hé őn, vagy kedden meg kell érkezni!

Már csak magyaroknak!
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Gibraltár-Málta szakasz kb. 1000 nm,

Málta-Adria (Cavtat vagy Dubrovnyik) szakasz kb. 750 nm,

Cavtat-Pula.

Mindenkit szerete el várok a fedélzeten!

TT

3.6.14 Hajónapló, 2015.06.09, úton Gibraltár felé harmadik nap, 128-ik nap (2015-06-11 04:26) - tothka

Jól haladunk, a szél továbbra is nyuga as, északi. Egyelőre úgy néz ki, hogy működik az időjárás ablak. Ehhez
kell persze az a függetlenség, hogy ne legyünk időhöz kötve és így kivárjuk a kedvező alkalmat. Indulás elő a
marinában megkerese egy olasz hajós, aki a közelünkben volt Mauri uson a port-luisi marinában. Teljes ter-
mészetességgel mondta, ő a következő időjárás ablakkal vitorlázik fel Gibraltárig és onnan tovább Olasz országba.
Sajnos, mikor közel három éve Gibraltárból hajóztunk Las Palmasba, megcsúsztunk az idővel, de különben sem volt
kedvező időjárás az átkeléshez és a mostaninál sokkal kedvezőtlenebb körülmények közö te ük meg ugyanezt
az utat, pedig a jellemző szél akkor le volna nekünk kedvező.
Mila: Csatlakozom Tamáshoz: a vasárnapi indulás tökéletesre sikerede . Ha korábban indulunk, belekerülünk egy
totál szembeszeles viharba, ami még az előrejelzésnél is erősebb volt. Így csak a végét, pár órát kaptunk belőle.
Cserébe hamar áteshe em az "indulási betegségen" :) Ami viszont utána következe , az eddig csak a vágyainkban
fogalmazódo meg: stabil 15-20 csomós, ÉÉNY-i szél, stabil tenger állapot (kb. 2m-es jó hosszú hullámok) Ideális a
gibraltári ú rányhoz. Egy pár órás északi sodrástól eltekintve nagyon szépen haladunk a cél felé. Három napja alig
kell változtatni a vitorla beállításon. Nagy errefelé a kereskedelmi hajóforgalom. két nagyobb útvonalat is megfi-
gyeltünk. Éjjel-nappal figyelni kell az AIS-t, van kerülgetni való bőven. Tamás az egyik es őrsége alkalmával egy
hármas rodeóról számolt be. Jobbra egy tanker, balra is egy és hátulról is jö egy "támadó". Ezek a kikerülések és
a szélfordulók lekövetése teszi mozgalmassá az őrségeket.
Sajnos folyamatosan felhős az ég, amióta elindultunk. Így a napelemek nem nagyon töl k be funkciójukat és az
akkumulátorokat sem. Fontolgatjuk, hogy meddig tudjuk még halasztani a motorindítást.
Kaja: fenemód úri dolgom van, mert Tamás nem enged le a konyhába. Így aztán ő készí el a kaját és a mosogatást
is elvégzi. Én ma e em először a pörköltből, gulyásleves formájában. Isteni volt, teljesen meggyógyíto . És még
van a starter csirkéből is. Húsos saláta formájában fogjuk magunkévá tenni.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:30°19,8’N. Lon.:011°58,2’W. Táv.:105,7tmf.
—–

Tamás-Mila

3.6.15 Hajónapló, 2015.06.10, úton Gibraltár felé negyedik nap, 129-ik nap (2015-06-11 04:28) - tothka

Az éjszakai őrségekbe az nagyon nem jó, hogy a felhők mia se a hold se a csillagok nincsenek velünk. Aki már -
bármi okból - végig virraszto egy éjszakát pontosan tudja, hogy milyen jó társ tud lenni a Hold, a csillagok pedig
végtelenül szórakoztatóak. Sajnos ezeket az élvezeteket most nélkülöznünk kell. A Norvik suhan a sötét éjszakában,
csak a víz világit amint megzavarjuk a világító algákat. Kicsi zöld reflektorok világítják a hajó útját, amint ke észeli
a vizet. Aztán egy megnyugtató csobbanással a víztömeg a hajó fara mögö ismét egyesül. Szeretem ezt a hangot.
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Csak a szél és víz hangja játszik. A napfelkelték sem szépek. Körülbelül olyan gyorsan lesz világos mint amikor egy
takarékos izzót felkapcsolunk. De nem panaszkodom, mert a szél ereje és iránya teljesen tökéletes volt eddig. Ma
reggel 6-kor egyszer csak megállt. Hipp-hopp, volt, nincs. Motort indíto unk és leszedtük a vásznakat. Ezt most
fel tudjuk használni aksi töltésre és egy picit jó irányba, azaz pontosan Északra állíto uk az auto pilot-t.
Finom csirke reggeli után (ez még nem a saláta, az majd csak délután fog elkészülni) én elmentem pihenni. Nem
tudtam aludni és egyszer csak napsugarak cikáztak be a kabin ablakon. Op mistán felve em a rövidnadrágomat
és kimentem a fedélzetre élvezni a napfényt. Jó meleg volt. Az éjszakai őrségekre 3 réteg van rajtam alul, felül
pedig négy. Jó volt végre ezt a szabadságot is megélni. Szinte fürdőztem a napfényben. Tamás is megjegyezte,
hogy a napfény mindég mosolyra fakasztja őt. Egyetlen izgalmas szlalomunk volt, még jó hogy motorral mentünk,
40 fokot kelle kitérni.

[1]

Éles menetre beállíto vitorláza al ezt nem is tudtuk volna megtenni.
Ma is volt egy delfin csapat, akik keresztezték az utunkat (vagy mi az övékét). Vadásztak. Minden delfint két-három
sirály kísért. Néha ők is bebucskáztak a vízbe a zsákmányért. Tökéletes összhang.
Tamás továbbra is uralja a konyhát: "jobban szeretek i lenni, mint az endzsin rúmban". Megértem. Jókat mosoly-
gunk a Las Palmasban vásárolt krumplikon. Akkorák, hogy kb. 1kg = 1 db.

[2]
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Azok a receptek, amelyek úgy kezdődnek, hogy "végy három krumplit" i csődöt mondanak.
Most éppen délután 5 óra van. A motor még mindig duruzsol, még mindig nem jö meg a szél. A gibraltári
bejárathoz lete pon g már csak 328 mérföld van hátra.
Pozíció:UTC:12:00.:Lat.:31°43,5’N. Lon.:010°53,3’W. Táv.:kb. 122tm (elfelejte em leolvasni).
—–

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150610_213824.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150610_134706.jpg

3.6.16 Hajónapló, 2015.06.11, úton Gibraltár felé ötödik nap, 130-ik nap (2015-06-11 20:25) - tothka

Éjjel 2-kor válto am le Tamást. Szinte minden változatlan. Motorozunk, az égen szürke felhők takarják a holdat
és a csillagokat. Korom sötét van, csak az algák világítanak a hajó mentén. A hajó forgalom közepes volt és most
senki nem keresztezte a másik útját. Kb. 3-kor egyszer csak beindult a szél. Én neki fogtam a grosz felhúzásához.
Mire szabaddá te em mindent, eltelt negyed óra. Ekkor következik a szélbe állás, hogy ténylegesen fel is lehessen
húzni a vásznat. Leve em a fordulatszámot és beálltam szélbe. Tamás a fordulatszám változásra - mint jó kapitány -
felébredt és kicsit álmosan ugyan, de beállt a felhúzó kötél mögé. Végre megint tudtunk vitorlázni. Nem volt olyan,
hu de nagy szél, de jó irányból, nyugatról fújt és 4-5 csomós sebességgel suhant ismét a vitorlás. Tamás kb. 8-kor
bújt elő ismét. Letöltö e a friss gribet, de nagy változást nem jósoltak. Reméljük, ez a szél már kitart Gibraltárig.
Egy kiadós kolbászos, hagymás ránto a után, én elvonultam pihenni. Mikor felébredtem, olyan érzésem volt,
mintha vékonyabb lenne a felhőzet, sőt mögö ünk, a horizont fele már résnyire ki is látszo a kék ég. 1/2 3-ra
pedig teljesen ki sztult az ég és aranysárga napsugarak melegíte ek. A víz színe is teljesen megváltozo , gyönyörű
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kék színben pompázo . Komótos lapos hullámok vánszorogtak a víz felszínén. Órákig néztem ezt a csodát és
nem győztem betelni vele. Köröskörül a horizont, a hajó kellemesen ring a hullámokon és suhan előre. Tamás is
jókedvűen ébredt a délutáni pihenőjéből. Már nagyon hiányzo ez az élmény mind a ke őnknek. Hajó óra szerint
este 7 óra van, de még mindig nagyon melegen süt a nap rám. A végtelen közepén vagyunk. Csodás!
Tegnap elkezde rakoncátlankodni a fedélze computer, az egér önálló életet kezde élni, pedig már be sem volt
dugva és többedszerre indíto uk újra az egészet. Aztán kihúzkodtam a soros portokat és úgy indíto am el, akkor
már nyugton maradt. A billentyűzet és az egér egy közös rádiós csatlakozással kapcsolódnak, sajnos ezt nem
sikerült azóta sem működésre bírni. Egy usb-s egérrel billentyűzet nélkül küldtük el az es leveleket (szerencsére
már korábban elkészültek) Tamás pedig megtanulta, hogy jobb klikk és copy paste-el hogyan lehet lekérni a grib
file-t.
A ma es rádiózás nagyon jól sikerült, Józsi jóvoltából sikerült az egész családomat idevarázsolni a hajóra. Tisztán
érte ük egymást.
Egyenlőre a tableten írom meg a naplót és copy paste-el tesszük át a file-t az air mailbe. Amíg nincs billentyűzet
ez kényszer megoldás lesz. Józsi az előrejelzések alapján úgy látja, hogy ez a szél maradni fog. Így továbbra is
a vasárnap napközbeni érkezést tervezzük Gibraltárba. Az én számításaim szerint, 12 óra a szorostól a kikötésig,
tehát a szoroson valószínűleg éjjel megyünk át. Sokkal fontosabb, hogy a forgalmas és horgonyzó hajókkal tűzdelt
kikötőbejáratba nappal érkezzünk.

Pozíció: UTC 12:00 LAT: 33° 3’ N LON: 010° 6’ W megte táv: 80 tmf

—–

Mila

3.6.17 Hajónapló, 2015.06.12, úton Gibraltár felé hatodik nap, 131-ik nap (2015-06-13 04:32) - tothka

A ma éjszakai őrségem igen nyamvadtra sikerede . Bár nem sok felhő volt az égen, így rengeteg csillag volt, sőt
még a hold is felkelt 1/2 4 tájban. Azonban szél úrfi nem engedte, hogy ezekben gyönyörködjem, megmakran-
cosodo : egyszer csak leállt, majd kicsit gyengébben újra nekivetemede , kicsit forgolódo majd ismét leállt 1
percre és kezdte az egészet elölről. Egyszóval összevissza fújt nem fújt és pörgö . Az eredmény, hogy miután a
vitorlából kimegy a szél nem csakhogy nem húzza a hajót, de jó nagyokat csa an. Idegesítő volt ez a csa ogás,
félte em a latnikat, Tamás bizakodó volt, hogy előbb utóbb megjön a rendes szél. Amíg Tamás elment aludni én
próbáltam úgy állítgatni a vitorlákat, hogy minél kevesebbszer menjen ki belőle a szél. Így telt az éjszaka. Reggel
még mindig bizakodtunk, de végül is 8 óra tájban lehúztuk a vásznakat és motort indíto unk. Az átlagsebességünk
3 csomóra csökkent az éjszakai szélkergetés mia .
Miután motort indíto unk még egy kicsit a part felé ve ük az irányt. Sajnos az eredő az le , hogy így hátulról
kaptunk szél fuvallatokat, ami a kipufogó gázt pont beterelte a hajóba. Ez rögtön megfeküdte a gyomromat, be-
menekültem a kabinomba, nem tudtam Tamással reggelizni. Ráadásul a hullámokat is oldalról kapjuk, emia a
hajó re enetes kilengéssel inog jobbra, balra.
Sajnos ez van, nem jöhet minden össze. Nagyon várjuk a szelet!
Cserébe a reggelim fenséges volt. Még tegnap átnéztem a zöldséges ládát és találtam benne két avokádót, amik
már a határon voltak. Tamás este csinált belőlük finom krémet. Ma reggel a pirítós már be volt készítve. Bedobtam
4 kenyeret (nagyon finom tartós kenyereket sikerült venni Las Palmasban). Amíg a kenyerek pirultak felszeltem
egy friss paradicsomot. Egy panasz sem lehet az ellátásra, sőt!
A fék, amit a las palmasi csomagban kaptunk kitűnően működik, Tamás nagyon örül neki. Sokat vesződö már a
régi összerozsdásodo darabbal.
A délutáni közös óráink a Gibraltárba megérkezés tervezésével teltek. Én átnéztem egy pilot könyvet és az alapján
húztam meg a ro át. Afrika északi partja mentén a szeparációs zóna aljához simulva fogunk menni, majd nyíle-
gyenesen átvágunk a zónán a marina (Queensway Quay) bejáratáig. Befelé a szorosban, az északi parton kellemes
áramlás is segíteni fog, ha jól időzítünk. Egyú al á e ük waypoint-t, amire eddig mentünk arra a pontra, ahol
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befordulunk majd a szorosba.
Reggel letöltö ük a gribet, sajnos ez az összevisszaság várható volt. Éjjelre azonban frissülést ígérnek nyugat felől.
Nagyon számítunk rá, kel az irányunk tartásához.
Pozíció, UTC 12:00 LAT: 34° 1’ N LON: 008° 34,7’ W ; megte táv: 95 tmf
—–

Mila

3.6.18 Hajónapló, 2015.06.13, úton Gibraltár felé hetedik nap, 132-ik nap (2015-06-13 20:38) - tothka

Ma, amikor kidugtam az orrom az őrségváltásra, olyan érzésem volt, hogy feltámadt a szél. Bár a műszerek nem
muta ak olyan számokat, de a lobogó mozgása és kockpit frissessége engem meggyőzö . Aztán én is meggyőztem
Tamást, aki egy grósz felhúzás erejéig még maradt segíteni. Aztán kiment a yankee és a gib is és csodák csodája
5 csomóval repeszte ünk. (Azért úgy sokkal kényelmesebb aludni, ha csak egyik oldalra dől a hajó, nem pedig
himbi-limbizik a hullámokon.) Ennek örömére motor kikapcs és hurrá, ismét vitorlázunk. Örömöm sajnos nem
tarto sokáig. Kb. 3 óra múlva elkezde fogyni a szél. Először csak lelassultunk, azzal még nem le volna baj, de
amikor már 1 csomó alá ese a sebesség, a hajó nehezen kormányozható. Még egy fél órát tanakodtam a széllel
és próbáltam rávenni egy kis erősödésre, de úgy látszik mára kibulizta magát és nem volt hajlandó erősebben fújni.
Ismét motor, de a grószt fent hagytam, hogy Tamás kényelmesebben tudjon aludni. Sajnos reggelre ez a kis szél is
elmúlt és le kelle venni a grószt is. Már világos volt és úgy néz ki, hogy nincs remény újabb frissülésre. Megint
motorozunk :(
Laza reggeli után elvonultam aludni, de nem jö igazi álom a szememre. Olvastam, zenét hallga am. Amikor
kijö em Tamás pont nekifogo a gulyás levesnek. Most i terjengenek a finom illatok. Nem győzöm dicsérni
Tamás főztjét! Igazi win-win hobbi le , mindenki jól járt. Látnotok kéne Tamás arcát, amikor azon töpreng, hogy
mi legyen a kaja. Önmagában ígéretes. És amikor elkészül, valami finomsággal a boldog megelégedés van az arcán.
Nagyon élvezi és természetesen én is nagyon élvezem a Norvik-gasztro matrózságot! Egy Michelin csillagra kéne
lassan terjeszteni a hajót!
Tamás tegnap irt egy levelet Rotorman-nak, amire ma kaptunk egy gyors és kedves választ. Nagyon örültünk neki
mind a ke en.
A napló végén irt távolság már nagyon kevés. Ez az a pont ahol befordulunk a szorosba, onnan még kb. 40 tmf
mire kikötünk a marinában. Egyre többet mondogatja Tamás, hogy "megérkeztem", "i hon vagyok". Én pedig alig
várom már, hogy áthajózhassak a Gibraltár-szoroson.
Már most igen nagy a hajóforgalom, nem is baj, hogy ke en is figyeljük.

[1]
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A szorosban még a part men halászok közö is szlalomoznunk kell majd. Szerencse, hogy jó idő van és le fogjuk
tudni hajtani a spray-hood-ot, így jobban előre látunk majd. Kb. éjfélkor szeretnénk megérkezni ehhez a forduló
ponthoz, így reggel világosban fogjuk elérni a marinát. (Remélem, a következő napló már onnan tud jelentkezni!)
Éppen finom ebédünket fogyaszto uk, amikor Tamás felkiálto : "Az o már Afrika!" És valóban, hajó idő szerint
fél négykor, a végtelen óceán jobb oldala lezárult, a párás levegőn át sztán kivehetőek voltak a szárazföld kontúr-
jai.
A délután folyamán én azzal foglalatoskodtam, hogy minél inkább a hajózó út jobb oldalára kerüljünk, így nem
zavarnak a nagy cargo hajók és persze mi sem zavarjuk őket. Egyértelműen a szeparációs zóna bejáratához
igyekeznek.

[2]
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Szél továbbra sincsen, ennek hatására szinte teljesen kisimult az óceán. A szorosnál viszont minden előrejelzés
erős nyuga szelet jósol, ami - mintegy csőhatásként - duplájára erősödik majd a szorosban. Valószínű tehát, hogy
a befele vivő áramlás nem fog túl sokat hozzáadni a sebességünkhöz, ezért ahhoz nem fogunk igazodni. (Elvi-
leg emelkedő dagálykor hajózva adja az op mális segítséget.) A térkép szerint van egy erősebb és egy gyengébb
áramlat. Az erősebb a középvonaltól kissé délre van, ezért szeretnék a lehető legközelebb húzódni a szeparációs
zónához. Izgulok :)
Figyelmes Norvik napló olvasó bizonyára észreve e, hogy nem számoltunk be horgász élményeinkről. Nos, mi-
után kiderült, hogy sem Tamás sem én nem vagyunk gyakorlo halfeldolgozók, és kajával is bővében vagyunk, így
a tényleges horgászat elmaradt. Azonban sokat beszéltünk róla :)
Ma Tamás előve e a horgász készséget, hogy legalább lássam. Kiderült, hogy csupa só az egész mindenség. Tamás
gyorsan átöblíte e, hátha a Földközi-tengeren mégis elővesszük. (Horgokat és csalikat Las Palmasban már vet-
tünk.)
Poziciónk.UTC:12:00. Lat.:35°19,4’N. Lon.:006°44,7’W. Táv.:49,5 tmf.
—–

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/1434044590935.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150612_144914.jpg

3.6.19 Hajónapló, 2015.06.14, Gibraltár, 133-ik nap (2015-06-16 17:49) - tothka

Először is o kezdem, hogy újra szárazföldhöz van kötve a Norvik. A Queensway Quay marinában állunk az A13-
as helyen. Megérkeztünk. Ez a szakasz sikeresen, terv szerint, teljesítve. A marina az angol részen van, a város
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szívében. Csak kisétálunk a mólóról és o a város. Szakszerűen: waterfront. Gyönyörű rálátásunk van a gibraltári
sziklára.

Valószínűleg csak szombaton indulunk tovább Málta felé, várjuk az időablakot!

Vasárnap reggel érkeztünk, hulla fáradtan, még sötét volt. Az öböl bejáratában még egy 3/4 órát várakoztunk
is, hogy megvárjuk a pirkadatot. Az öbölben a kikötő bejárat közelében ugyanis rengeteg tanker és mindenféle
nagy hajó áll horgonyon. Ha nincs az AIS-uk bekapcsolva, akkor nem tudjuk őket kikerülni. Ezért akart Tamás min-
denképpen világosban bejönni közéjük. A kikötő bejáratához 3/4 8-ra értünk és legnagyobb meglepetésünkre a
bejárat le volt zárva. Egy úszó bója sor volt a kikötő bejáratánál keresztbe. Ilyet még egyikünk sem tapasztalt. A
pilot szerint 8:30-kor nyitnak. De nem voltunk biztosak, hogy a bójasor miért zárja le a kikötőt. Láthatóan hajók
voltak bent. Amikor jö ünk befelé már hívtam a VHF rádión a kikötőt, de nem válaszoltak. Egy kicsit tébláboltunk.
Egy szép nagy tengerala járó volt a déli mólóhoz kötve, kordonnal körbevéve, két motoros őrizte a kordont. Amíg
o tébláboltunk a kikötő bejáratánál, közel jö a rendőr hajó hozzánk és le is szólíto am, de a marináról nem
tudtak használható infót adni. Mindenestre megnyugta uk őket, hogy nem a tengerala járót készülünk megtor-
pedózni. Valószínűleg fáradt voltam (bár nem éreztem) és türelmetlen (ezt sem éreztem, Tamás mondta másnap),
mert a téblábolás helye elmentünk, hogy megnézzük a reptérhez közelebbi marinát, hogy legalább az időt mu-
lassuk a nyitásig. Ha az jobban tetszik, meg az is lehet, hogy odamegyünk. A végeredményt már tudjátok. A
reptér viszont nagyon izgi. A kifutópálya a víznél ér véget és maga a kifutópálya közútként funkcionál. Autósok
és gyalogosok mennek rajta, ha nem használjak a repülők. A hajó forgalom is közvetlen melle e megy el. (Ter-
mészetesen a kifutópálya meghosszabbítása a vízen hajók által elzárt terület, oda nem lehet bemenni. Melle e is
csak 23 m-es árboc magasság ala lehet hajózni.) A Norviknak 19,5 m az árboc magassága. Megnéztük, hogy hol
fogunk tankolni és elindultunk vissza. A bójasor félre volt húzva, szabad volt a bejárás és a VHF rádión is válaszoltak.
Lebeszéltünk mindent és elmondta a fickó, hogy hova álljunk, közben egy segéd erő odament feladni a mooring
kötelet. Szépen beálltunk (a kikötő nagyon véde , nulla szél és nulla hullámzás volt).
Nagyon fáradtak voltunk, de a megérkezés öröme még sokáig ébren tarto bennünket. Cserébe viszont túljutot-
tunk a gibraltári szoroson.
Eszméletlen izgalmas volt! Ugorjunk vissza ahhoz a bizonyos waypointhoz, amihez a korábbi naplóbejegyzésekben
a távolságokat mértük nap mint nap. A terveink szerint Afrika partjaihoz közel maradva megyünk át a szoroson.
Waypoint környékén már fújt az a szél, ami csőhatásként felerősödö a Földközi-tenger felé. Gondolkoztunk, hogy
bontsunk-e vitorlát, de nem sokáig. Végül is a motorozás melle maradtunk, mint később kiderült, bölcs döntés
volt. Éjjel 11 óra volt és teljesen sötét. A vízen semmit sem lehete látni,viszont a par fények roppant zavaróak
voltak. Csak akkor lehete észrevenni a hajókat szabad szemmel amikor már nagyon közel voltak. Már régóta
dicsérem az AIS-t és most is csak szuperla vuszokban tudnék róla nyilatkozni. A legnagyobb biztonságot ez a rend-
szer adja. Nélküle gyakorla lag képtelenség le volna átkelni a szoroson még nappal is! A térképen volt jó pár
hullámtörés jelölés, a ro át úgy húztam meg, hogy ezeket kikerüljük. Nagyon tanácsos mert i aztán mindenfele
áramlások vannak, amelyek ha találkoznak, jobb elkerülni azt a területet. A waypointhoz érve egyre több piros vil-
logó bóját lá unk a vízen. Először azt hi ük, hogy a szeparációs zóna így van kijelölve, de tévedtünk. Ezek a lete
halász bóják fényei voltak. Gondolom, a halak is szere k ezeket az áramlatokat, mert rengeteg marokkói halász
volt a vízen lerako bójákkal. Nem akarok nagyot mondani, de százas nagyságrendben nyüzsögtek a halászbóják
körülö ünk. Be voltunk hálózva a szó legszorosabb értelmében. Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy min-
denhol hálók vannak körülö ünk, nincs semerre sem út. Ezek a halászok olyan sűrűn telerakták a szeparációs
zónáig tartó területet, hogy reménytelennek látszo a helyzet. Még csak az hiányzik nekünk, hogy összeszed-
jünk egy ilyen hálót i az éjszaka közepén. Rádiónk be volt kapcsolva, Tamás középen figyelte a vizet, kezem a
gázkaron, hogy amint ráfutunk egy halóra rögtön alapjáratba tegyem a motort. Persze a halász csónakokon - mert
ilyen lélekvesztőkkel közlekedtek - sem rádió sem AIS nincsen, meg a radar sem lá a őket. Az egyikük oda is mo-
torozo hozzánk, közben kiabáltak és reflektoroztak. Persze valami halandzsa nyelven, egy kukkot sem lehete
érteni belőle. Kis híján megtorpedózták a Norvikot. Próbáltuk kerülgetni a bójákat, amik pirosan, zölden és kéken
villogtak. Hol van már a ro a! Küzdö ünk a túlélésért! Nem érte ük a rendszert, csak egyet tudtunk, minél
messzebbre kerülni el az éppen aktuális bóját, ami feltűnt elő ünk. Közben természetesen a parthoz sem akar-
tunk közel menni, láthatóan o még sűrűbb halász bója erdő volt. No meg a Norvikot is vízi közlekedési eszköznek
tervezték, nem szárazföldinek. Kb. egy óra kelle , mire megfejte ük a rendszert. Egy halászhajó - ami szerencsére
legalább egy fehér fénnyel rendelkeze , max. 3-4 bóját rak ki: egyet vagy ke őt maga elő és egyet vagy ke őt
maga mögö . Szerencsére ezeket mindet kivilágíto ák. Mindegyiknek volt egy piros és/vagy kék fénye. A bóják
közö pedig o világíto a csónak fehér fénye. Ezzel a piros-fehér-kék függönnyel volt teleszórva a vízterület.
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Irtózatos számban, átláthatatlanul. Mi pedig szabályosan szlalomoztunk közö ük. Később már elég volt, ha a
halász ránk villanto , egyből tekertem a kormányt az ellenkező irányba és kerültük a bójáját. Eleinte azonban
több csónak is próbált megtorpedózni bennünket. (Szerintem a hálójukat félte ek és gyorsan leengedték, hogy
át tudjunk menni fele e.) Körülbelül 3 órát voltunk ebben a szlalomban. Közben az áramlatok vi ek bennünket,
7-8 csomóval mentünk, motor minimális fordulaton. Félelmetes volt, megúsztuk. Hajnali 3 óra lehete , amikor
az utolsó háló függönyt is letudtuk. Tamás pedig a fáradságtól elnyúlt a fedélzeten.

[1]

Szeparációs zóna
Kérdezhe tek, hogy miért nem mentünk be középre. Egyszerűen azért, mert o a szeparációs zóna, ahol a nagy
hajók járnak, mi oda nem mehetünk be. (Viszont keresztezhetjük.)

Már bent voltunk a csatornában, ahol az áramlatok olyan össze-vissza hullámzást generáltak, hogy dülöngéltünk
rendesen, a hullámok minden irányból jö ek, neki csapódtak a hajó oldalának is. (A kockpit-be nem jö be a víz)
Tamás csak úgy tudo egy helyben maradni, hogy odakötözte magát a csörlőkhöz.
A halászhálók leküzdése után behúztam a szeparációs zóna határáig, most következe az AIS figyelés. Érdemes
ránéznetek a szoros AIS térképére, jól látszik, hogy mennyi hajó jön-megy folyamatosan. És nekem ezek közö
kell keresztbe átmennem! A par há érfények mia nem nagyon lehete látni a hajók fényeit messziről. Csak
az AIS-re hagyatkozha am. Viszont az mindegyik hajóról kiírja, hogy mikor és hol fogunk vele találkozni. Ez a
nagyszerű benne! A szeparációs zóna úgy működik mint az autópálya, az egyik sávjában csak jobbra mennek a
hajók, a másikban csak balra.
Cires (Afrika) elő kezdtem meg a keresztező hadműveletet. Mindig a hajók mögö mentem keresztbe, ügyelve
arra, hogy a következő hajó elő átérjek. Sokszor be kellet fordulnom menet irányba, hogy megvárjam, míg a
következő hajó elmegy melle em. Mikor nekivágtam, úgy tűnt, hogy a szembe iránnyal nem lesz probléma, de
természetesen nem így le . Kb. 1 óra volt az egyik sáv keresztezése és addigra már a szembe forgalom a másik
sávban teljesen megváltozo . Száz métereket tudtam csak hagyni a hajók és a Norvik közö és ez nem sok, ha
figyelembe vesszük, hogy ezek a nagy hajók átlag 150 m hosszúak és nem lehet tudni, hogy az AIS adójuk a hajó
elején vagy a végén van. Egyetlen eset volt, amikor rá kelle nyomnom a gázra, hogy gyorsan átslisszoljak egy
nagy tanker elő . Szabályosan megkönnyebbültem, mikor elértük a szeparációs zóna túl oldalát. Egy hajó nem
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olyan fürge mint egy autó, kell neki jó kis idő mire begyorsul vagy lelassul, de főleg az a nehezebb, hogy borzasztó
lassan jut el a kívánt pontba. A nagy hajók sebessége pedig kb. duplája a miénknek.
Nekem ez hatalmas élmény volt és még egyszer mondom, semmi sem az én érdemem, hanem az AIS érdeme a
biztonságos navigáció.
Ahogy én megkönnyebbültem az átkelés után, Tamás is felébredt. Rögtön át is adtam neki a kormányt. Szegényt az
első öt percben megtámadta egy komp, ami 20 csomóval jö egyenesen felénk. Az AIS-n lá a, de olyan hatalmas
volt és annyi fénye volt, hogy először azt hi e, hogy azok a par fények. Aztán egyszer csak felkiálto , hogy
"megmozdult a part!", elhúztunk előle.
Es ekkor jö fel a hold. Gyönyörűen, mint egy égő kifli, narancssárgán emelkede fel a vízből a horizonton. Ezzel
a gigant komppal végleg letudtuk a hajókat és nyugodtan vártuk a pirkadatot. Közben gyönyörködtünk a gibraltári
szikla fényeiben.

[2]

Az EUROPA PONT magasságában várakoztunk.

Így búcsúztam az Atlan -óceántól és így köszönt nekünk a Földközi-tenger.

[3]
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A Gran Canaria-Gibraltár szakasz nagyon jól sikerült. Jó időablakban indultunk, csendes, nyugodt utunk volt.
Poszeidon kegyeibe fogado minket!

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150613_195930.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150614_060854.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150615_131812.jpg

3.6.20 Hajónapló, 2015.06.15-16, Gibraltár, 134-135-ik nap (2015-06-17 19:18) - tothka

Vasárnap dél körül rendeződö el minden, mire bedőltünk az ágyba. Én este 6-kor ébredtem, nem sokára Tamás
is előbújt. Kajáltunk, molyoltunk, 3-kor feküdtem le ismét. Semmi izgalmas. Ennek következtében egy picit eltoló-
do a napi ritmusunk. Remélem ma már helyre áll. (Most este 10 van és már tudnék aludni).
Hé őn i valami nemze ünnep volt, semmi sem volt nyitva. Ennek ellenére én elmentem egy kis kerékpár
túrára felfedezni a várost (Norvikon van egy összehajtható kemping cajga). A város nem túl nagy, hamar be-
járható. Egyetlen nehézség van, a városfal a tengerparton. Gyakorla lag két helyen lehet kocsival átmenni ra-
jta. A másik nehézség maga a szikla, jó meredek utcák vannak, azokra meg nem kapaszkodtam fel. Van i egy
lanovka, amivel fel lehet menni a csúcsra és o a majom kolóniával küzdeni. Ezt mi is tervbe ve ük valamelyik
napon. Végig mentem a fő utcán, rengeteg üzlet (zárva). Különböző nemze ségi negyedekbe is bekeveredtem,
klassz volt. Egyszer olyan arab külsejű emberek ücsörögtek padokon, sörözőkben, aztán a következő pillanatban
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sabeszes fickók sie ek velem szemben. A nagy élmények közepe e nem ve em észre, hogy milyen kényelmetlen
ez a bico, gyalog mentem tovább.
Gibraltár vámmentes terület, de ne siessetek ide bevásárolni, o hon minden olcsóbb. Mi is azt fontolgatjuk, hogy
a következő etapra a nagybevásárlást nem i , hanem 1 km-el odébb a spanyol oldalon tesszük majd meg.
Még van a pörköltből, így fenséges ebédjeink vannak Tamás jóvoltából. Ma reggel lágy tojás volt kacsazsíros pirítós-
sal, (saját készítésű) joghur al a menü. A reggel egyelőre még 1/2 1-kor van nekünk, az ebéd pedig úgy hat óra
magasságában.
Este ihletet kaptam a rádió megjavítására (értsd: tömény zenehallgatás volt és már a wiszkink is fogyóban. AC/DC-
vel kezdtünk, aztán 2 chellos és hajnali 5 óra felé az elmaradhatatlan két szám, a Most múlik pontosan és a Kézen
fogsz és hazavezetsz a Csík zenekar előadásában, kb. 50 szeri meghallgatása után tértünk nyugovóra). Az egyik
belső hangszóró hol szól hol nem és a két külső hangszóró egyáltalán nem megy.
Kedden már sikerült egy picivel korábban kelni. Míg Tamás a kapitányi omle reggelit készíte e, én elszaladtam
friss kenyérért a tegnap felkutato pékségbe. Aztán nekifogtam a rádiónak. Teljesen ki és szétszereltem. A kor-
rózió nagy ellenség, volt mit takarítanom. Szerencsére a rádió belseje nem szenvede kárt, de minden csatlakozást
fel kelle frissíteni. És ami fájó, hogy a két külső hangszóró a mérések alapján nem működik. Tamás még biza-
kodik, hogy csak a csatlakozók korrodáltak el, de mindenképp ki kell szedni őket. Ez viszont csak úgy lehetséges,
ha szé úrja a csavarokat. Azok teljesen elkorrodáltak. Mikor épp kiszabadíto a az egyik hangszórót, magyarul
üdvözöltek bennünket a partról. Szombathy Győző és első és utolsó menyasszonya Györgyi volt az. Meglá ák a
magyar lobogónkat. Természetesen beinvitáltuk őket és kellemesen elbeszélge ünk. Ők Luxemburgban élnek,
Győző a luxemburgi vívó válogato kapitánya. Nyaranta viszont a Balatonon hajóznak. Volt témánk bőven.

[1]

Sajnos a hangszóró tényleg nem jó, megpróbálunk venni újakat. I azonban nem sok vitorlás bolt van, átmegyünk
majd a spanyol oldalra.
Isteni pörkölt volt a vacsi és nem sokkal utána Tamás pizsamában köszönt el tőlem. Végre időben fekszünk. Én
még a naplóval bíbelődök, de megyek en is nemsokára lefeküdni.

—

Mila
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1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150616_164710.jpg

3.6.21 Hajónapló, 2015.06.17, Gibraltár, 136-ik nap (2015-06-18 17:27) - tothka

Ma nagyon nyugis, pihenősre sikerede nap volt. Reggel időben ébredtünk, majd Tamás közelebbi kapcsolatba
került a borotvájával.

[1]

És alaposan kitakaríto a a fürdőszobáját (is). Azt terveztük, hogy elmegyünk felfedezzük a vitorlás boltokat és
egyéb vásárlási lehetőségeket, meg a Spanyol oldalra is átmegyünk. Indulás elő megéheztünk, egy gyors de
finom gulyás levest e ünk ebédre. Közben viszont mindenhol kezde dög meleg kánikula lenni, gondoltuk várunk
egy picit és mi is sziesztát tartunk, mint ahogy i a boltok. Ez eltarto es g amikor is már semmi értelmet nem
lá uk, hogy nekivágjunk. Korai lefekvés. Egyszóval teljes pihenésről szólt a mai nap

[2]
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—

Mila
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3.6.22 Hajónapló, 2015.06.18, Gibraltár, 137-ik nap (2015-06-19 19:34) - tothka

Ma időben ébredtünk és reggelire az éppen meg kell már enni felvágo ak kerültek sorra lila hagymával, paprikával.
A gibraltári szikla túl oldalán vad kele szelek fújtak, ami - érdekes módon - hozzánk már északról jö ek be, biztosan
lényegesen szelídebben, de azért kellő erősen ahhoz, hogy a hajó táncoljon. Úgy dülöngélt és járt a hajó, mint
amikor vad hullámzásban haladunk. Az ok pedig nagyon egyszerű volt, egyetlen mooringgal voltunk kikötve, amit
a szél megfeszíte . Amikor jö egy kis lanyhulás vagy irány váltás, akkor a mooring mint egy rugó visszahúzta a
hajót, és amikor a 26 tonna megindul, van tehetetlensége. Dolgoztak a pufferek a hajók közö . Akkorát toltunk
a melle ünk álló hajókon, hogy a tolt, negyedik hajó is kapo még belőle. Tamás már fent volt, engem ez a
ringatás ébreszte . Közben Tamás felkötö e a másik mooringot is és így azért sokkal stabilabbak le ünk. Az
történt ugyanis, hogy a kikötéskor segítő staff a szomszéd hajó mooringját adta fel nekünk, akik közben megjö ek
és visszakértek (és kapták) a saját kötelüket. Mi pedig nem kötö ük fel a második mooringot, mert olyan békés és
nyugodt volt az időjárás, hogy teljesen fölöslegesnek tűnt.
A mai program a vitorlás boltok felkeresése és Tamás rendszeres vérvétele lesz.

[1]
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Kezdtük mindjárt a kórházzal, ahol a sürgősségi osztályra küldtek bennünket, miután nem volt beutalónk. Még
az is lendíte a dolgon, hogy amikor az ablak mögö ülő fickó ki akarta töltetni a 4 oldalas regisztrációs papírt,
mondtam, hogy nézze meg a computerében, mert Tamás már regisztrált három éve. A fickó is, és mi is nagyon
megkönnyebbültünk, hogy Tamás már regisztrálva van, így a hosszas regisztrációs procedúra elmaradt. Üljünk le,
majd szólítanak, mondta. És alig 5 perc múlva tényleg be is hívták. Én kint várakoztam, de kisvártatva értem is
kiszóltak. Félve mentem be, én nem akarok vért adni! A gond az volt, hogy a nörsz nem érte e, hogy mit keresünk
mi a sürgősségi ambulancián, hiszen a Tamás jól van. Mondtuk, hogy nem, nincs jól, csak ez egy ilyen betegség,
hogy nincsenek tünetek. De még mindig nem tartoztunk a sürgősségi ellátás körébe (jogosan). Az ápolónő nagyon
rendes volt, elmagyarázta, hogy ők nem tudják megcsinálni ezt a kontroll vizsgálatot, menjünk a health centerbe,
ami egy privát klinika és o megcsináljak majd a vérvételt. Közben még egy orvost is keríte és felírta a health
center címét. Végül megmérte Tamás pulzusát, hőmérsékletét és vérnyomását, kartonozo és utunkra bocsájto
minket. Az egésszel azért egy bő óra elment ( és majdnem Tamás kedve is az egész vérvételtől). A következő,
waypoint a vitorlásboltok felkutatása volt.

[2]
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Igazából csak külső hangszórót akartunk venni, ha kapunk. Az első boltban lyukra futo unk, irány a következő.
Közben útba ese a benzin kút, ahol majd tankolni akarunk. Megérdeklődtük a nyitva tartást és az árakat. 0.65
EUR lesz egy liter gázolaj és holnap egészen este 1/4 8-ig nyitva lesznek. Gyertek, mondták.

[3]
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A többi vitorlás boltban sem jártunk sikerrel. Sőt! Még nézelődni sem volt érdemes, mert az árakat nem írják ki,
mindent meg kell kérdezni. Ráérnek.
Utunk során elvetődtünk a másik marinába, ahová még vasárnap is átnéztünk hajóval.

[4]
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Így a szárazföldről is megállapíto uk, hogy sokkal jobb helyünk van i , jó választás volt a QQ marina. A következő
waypoint a health center volt a main street végében. I egy plaza cica kinézetű recepciós mondta, hogy ma már
nincs orvos, így nem tudjuk elintézni a vérvételt. Mondtuk jó, majd visszajövünk holnap reggel. És mégis mikorra
várható az eredmény? Kb. egy hét, hangzo a válasz. Óh, sajnáljuk, de akkor mi már nem leszünk i . Ugye el
tudják küldeni emailben? Óh sajnáljuk nálunk csak személyesen lehet jönni a leletért. Bah. Kifizetjük az email
költségét (mekkora baromság) vagy a sima postai küldést. Akkor sem küldik el, makacskodo a cicamica. Náluk
ez a rendszer! Tamás még egy kicsit puffogot és sorolta az "elmarado " országokat ahol simán utána küldték a
leletet emailben. De hát i ezt a rendszert nem ismerik. Angolok! Igazából örültünk, mert így egy csomó időnk
maradt, láthatóan a vérvétel nem fog összejönni i a bürokra kus nehézségek mia .

[5]
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Aztán végig sétáltunk a main street üzlet soron, eleinte minden italbolt kirakatot megbámulva, de sajnos dju
fri ellenére az árak magasabbak mint o hon. Lá unk sok érdekeset: gyümölcsbe borult narancsfákat, fényesre
csiszolt ágyukat, a parlamentet, a Gibraltár múzeum bezárt ajtaját, és sok érdekes embert. Jó hosszú séta után
találtunk magunkat a hajón. Sajnos fényképeket nem csináltam, az erre alkalmas eszközt a nagy kapkodásban a
hajón felejte em. A szemetet sem vi ük ki, szóval enyhén szétszórt volt az indulás. Az estét egy finom gulyás
levessel zártuk.
Holnap korai kelést tervezünk és átállunk a spanyol marinába. Közben tankolunk, majd gyorsan megvesszük a
starter alapanyagot és jó lenne még pénteken este megfőzni, hogy indulásra lefagyjon. Sajnos i nem tudjuk
kihozatni a bevásárlást a hajóhoz, célszerű lesz több lépésben menni. Az indulást is - most úgy néz ki, hogy -
vasárnap reggelre célszerűbb tenni. Így viszont szombaton még el tudunk menni zöldséget, gyümölcsöt, friss árut
venni. Tamás még egy olajcserét is terveze valamikor.

—
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3.6.23 Hajónapló, 2015.06.19, Gibraltár, 138-ik nap (2015-06-20 08:12) - tothka

Reggel sikerült korán kelnünk, már 7:10-kor a fedélzeten voltunk mind a ke en. (Igaz, UTC szerint :) ) Majd
pakoltunk, feltöltö ük a vizes tartályt (egyú al az alsó szennyvíz tankot is ki sz to am és fertőtleníte em).
Lényegesen lecsökkent a bűz az első fürdőben. Egy bőséges joghurt, kolbász reggeli után elba yogtam a recep-
cióra és kijelentkeztem. Kb. 1-kor motort indíto am (!) és elindultunk a nagy útra Spanyolországba.

[1]

Tamás átadta a kormányt, innentől én manőverezek a ki és beállásoknál. Első dolgunk a tankolás volt. Egy kicsit
kellet várni a kútnál, de cserébe fullra feltöltö ük a hajót, minden tartalék kanna tele van most. Kicseréltük az
Angol lobogót a Spanyolra és 4 óra tájt ki is kötö ünk az Alcaidesa kikötő recepciós mólóján. (I is és a benzin
kútnál is úgy kelle megállnunk, hogy az erős ráfújó szélben majd el is tudjunk jönni. Mindezt azért, mert az
orrsugár kormány csak az egyik irányba működik.) A 12-es mólón a 28-as helyet kaptuk.

[2]
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I is a vízért és az áramért külön kell fizetni a fogyasztás alapján. Ebben a kikötőben nem mooring kötelek van-
nak, hanem oldal pontonok nyúlnak be, mint a lellei kikötőben volt anno. Mikor eljö ünk a recepciótól egy kicsit
manőver tréningeztem, próbáltam a Norvikkal hátramenetben menni. Sajnos nem sok sikerrel. A Norvik nehezen
tartható egyenes hátramenetben. Tapasztalatnak azonban nagyon jó volt. A beálláskor Tamás még mutato pár
trükköt, hogy hogyan lehet megzabolázni az ugrabugráló bakkecskét. Bizony pont az az orrsugár hiányzo , amelyik
most visszahozta volna a hajó orrát. Végül is beálltunk és stabilan megkötö ük a hajót. Jól jö ek a lellei tapaszta-
latok. Tudtatok, hogy Tamásnak is Lellén volt a hajója?
Egy gyors kajálás után elindultunk a nagy bevásárlásra.

[3]
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Egyetlen olyan üzletet mondtak a marina recepción, amelyik házhoz szállítást is vállal. A Mercadona pedig valahol
a város központban van. De sem pontos térképünk sem pedig pontos címünk nem volt. "Valahol erre van" és négy
utcát magában foglaló karikát rajzolt erre a sema kus térképre a recepciós kislány. Amikor már úgy éreztem, hogy
közel vagyunk, de bizonytalan volt, hogy merre menjünk, leszólíto unk egy arra járót. "Szorri áj dont knó, áj em
hungarian" jö a válasz. Egy Gibraltárban dolgozó fodrászba botlo unk, aki épp kiadó lakásokat nézegete . Kicsi
a világ!

[4]
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Sajnos i még kevesebben beszélnek angolul és az olaszt sem ér k. Sőt a Las Palmasban megtanult szakszavakat,
úgymint bárány, marha, hentesbolt sem érte e a hús pult mögö álló kiszolgáló. Kézzel lábbal, szó szerint
most mutasd meget játszva próbáltam kifaggatni, hogy hol van a közelben húsbolt, de nem nagyon érte ük meg
egymást.

[5]
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A nagy kalimpálásban megállt melle ünk egy angolul nagyon jól beszélő helyi háziasszony, aki szerencsére
kisegíte bennünket. Megtudtuk, hogy nem messze van a piac, ahol van hentes is, de az csak délelő van ny-
itva. Holnap is nyitva lesz szerencsére.

[6]

885



Két bevásárló kocsit raktunk tele. A fizetés is érdekesen zajlo . Természetesen előre megkérdeztük, hogy tényleg
vállalnak-e házhoz szállítást. Valószínű ez i nem túl gyakori kérés, mert a pénztáros igen bambán néze maga
elé, amikor elkezdtem felrakni a szalagra az első kocsit. Közben azért felocsúdo es odahívo valami üzletvezető
félét, aki legalább pontosan el tudta mondani, hogy mi a szisztéma. Először is csak holnap 3 és 5 közö hozzák
ki. De ő is bajban volt, amikor a címet kérdezte és én beírtam, hogy "kikötő 12-es móló 28-as hely". Szerencsére
nálam volt a kikötő prospektusa, így az alapján már ő pontosíto a a címet. Biztonság kedvéért felírta a telefonszá-
momat. Láthatóan örült, hogy spanyol számot adtam meg. A szajrét nem eltolják a szállítókhoz, hanem egy külön
irodában majd a kiszállítás elő kell fizetni. Ehhez persze nekem nem kell o lennem. Nyito ak a kártyámmal egy
tranzakciót, amit majd ők zárnak le, miután bevi ék a vásárolt tételeket. Már többször tapasztaltam, hogy i a
spanyoloknál mennyire a bizalmon épülnek a dolgok. Kezdve azzal, hogy nem lakatolják le a bicikliket, a zsebem-
ből kieső pénzt felveszik és visszaadják, és alapvetően nem azt keresik, hogy hol lehet a másikat átvágni. Pl. azt
az 1 euróst, amit a bevásárló kocsiba dobtam, a pénztáros a kezembe nyomta a kasszából, mielő eltolták a koc-
sikat. Nem ide tartozik, de az is jól ese , hogy meghívtak egy sörre. Az történt, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy
melyik sort vegyük meg karton számra, ezért felbonto unk egyet és megkóstoltuk. Az üres sörös doboz o figyelt
a rekesz (illetve tálca) tetején és a fickó mondta a pénztárosnak, hogy azt ne számolja fel. Köszi! Rendes volt!

[7]
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Las Palmasban is nagyon tetsze ez a bizalom hozzáállás minden területen. Az emberek alapvetően bíznak és
amennyit én lá am, nincs visszaélés a bizalommal. Ezt nagyon irigylem tőlük.
Magyarországon elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki odaadja a kártyáját, hogy vegyetek róla annyit, amennyit
akartok. I pedig ez a természetes. Biztos vagyok benne, hogy egy pennivel sem fognak többet leemelni mint amit
vásároltunk.

[8]
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[9]

Azért kíváncsi leszek, hogy a kiszállítást hogy fogjak abszolválni. O már nem bizalomra, hanem talpraese ségre
lesz szüksége a futárnak. Finoman fogalmazva, i sok ember mintha híján lenne ennek.
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Vacsora: sült csirke francia salátával. A Norvik szakácsa ismét remekelt. Olyannyira, hogy vacsi után már csak
ledőlni volt ereje. (No meg az elmaradhatatlan zene hallgatás. Ma is lement kb. 50 szer a két kedvenc számunk.)

Holnap meglátogatom a helyi piacot és megveszem a húst és friss zöldségeket. Lehet, hogy visszakerekezek
Gibraltárba, mert i sajnos nincs a kedvenc viszkim. Ma este nyakára hágtunk az utolsó üvegnek is.

Gyönyörű helyünk van, pontosabban a kilátás innen gyönyörű. A gibraltári szikla északi, meredek oldalara látunk
rá.

[10]

Nappal kréta fehéren ragyog, este pedig sejtelmesen megvilágítják. Es végre megint van holdunk és csillagok.
Babocsai néni, hogy is van azzal az árokkal?

—
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3.6.24 Hajónapló, 2015.06.20, Gibraltár, 139-ik nap (2015-06-21 20:16) - tothka

Reggel a fő feladat a starter kajához a hús beszerzése volt. Elindultam arra, ahol a piacot sejte em (a tegnapi
instrukciók alapján). Bicoval mentem. Nagyon érdekes volt a városka. A tegnapihoz képest pezsge az élet. A
szűk utcák aranyos kis terekre nyíltak, ahol a kávézókban zajlo az élet. Rengeteg ember jö ment, megálltak
egymással beszélgetni. Ez egy amúgy is aranyos szokás. I valószínűleg mindenki mindenkit ismer. Az autókból
kiintve, dudálva üdvözlik az arra járó ismerőst, amit az boldogan fogad. Szinte mindenki a szemembe néze és
még idegenül is kaptam az üdvözlő mosolyokat. Nem sietnek. Belefér, hogy percekre megálljanak és megbeszél-
jenek valamit. Sajnos csak a testbeszédből érte em, hogy miről lehet szó. A nagyobb gyerekek keresztbe kasul
szaladgálnak, rollereznek, miközben őseik beszélgetnek. Láthatóan mindenki jól érzi magát.

[1]

A piac igazi bevásárló hely. Az épületen kívül ruha árusok, de volt o műszaki cikk árus sor is. Az épületen belül
pedig zöldséges, standok, hatalmas halas részleg csomó standdal, hús üzletek, virágosok.

[2]
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Szóval minden. Egy picit szűk a belső tér és szinte minden stand elő sorok várakoztak. Az árusok olyan hangosan
szolgálnak ki, hogy szinte mindenhol lehetne hallani, ha a többiek kiabálása nem törné meg a hanghullámokat.
Ami i nagyon tetsze , hogy keresztbe kasul egymással is beszélgetnek az árusok. Két mondat a vevőnek, egy
mondat a kollegának. Közben kedvenc dalukat fütyülik vagy énekelnek egy-egy strófát. Ebben a hangzavarban fel
sem tűnt, hogy én nem tudok spanyolul.

[3]
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Sajnos szeletelt bárányt most sem sikerült találni, de megint szép marhahúst sikerült venni, 2,5 kilót. Ve em
meg répát és elcsábultam egy kiló cseresznyére is. Sie em vissza, hogy minél hamarabb neki láthasson Tamás a
főzésnek.

[4]
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Azért egy picit meg cikáztam az utcákon, élveztem a forgatag hangulatát. Délután egyszer csak megjelent egy fickó
ládákkal. Meghozta a tegnapi bevásárlást. Kisebb tornamutatványok árán berakodtuk a kokpitbe. Közben készült
a starter én pedig szunnyadtam egy kicsit.
Éjfél le , mire mindent elpakoltam rekeszekbe. Ve ünk salátát, ilyen hűtö előre összevágo félét, azt egy kis
dresszinggel, oliva olajjal nyakon öntö em és finom tonhalat e ünk hozzá. Kapitány úr éppen a szokásos számok-
ból keveri az es lefekvés elő dizsit.
Elemeztük az időjárást, de ennyi napra képtelenség előre számolni egy op mális utat. Még mindig jónak tűnik a
délelő indulás és megyünk a spanyol partok melle . Kedd és szerda már izgalmasabb. Kérdés, hogy mennyit
menjünk északra a Baleari szigetek felé. Én azt tanácsoltam, hogy akár nagyobb kitérőt is vállaljunk be a jó szél
érdekében. Ami most látszik, hogy Afrika északi partjainál erős szembeszelet kapnánk. Nagyon számítunk Zoli
segítségére a meteot illetően. Nekünk holnaptól csak a pactoron letöltö grib file-ok fognak információt adni.

—
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3.6.25 Hajónapló, 2015.06.21, Gibraltár, 140-ik nap (2015-06-21 20:24) - tothka

Éjszaka nagyon rosszul aludtam, szinte semmit. Még egy utolsó borotválkozás és neki fogtam az utolsó simítá-
soknak, elpakoltam mindenemet a szekrényekbe. Azután 3 tálca tojást konzerváltam: vékonyan bekentem őket
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zsírral. Tamás hosszas tépelődés után neki fogo a motor olaj cserének. Utálja. A levegő szűrőt is ki sz to a.
Amíg Tamás gepeszkede , én próbáltam aludni egy kicsit, sikerrel. Aztán egy nagyon ütős kapitány omle ko-
ronázta a napot.
Holnaptól a Norvik hajónaplóján tudtok minket követni, no meg a fen AIS linkek valamelyiken.

Magyar és helyi idő szerint 17:30-kor a Norvik elindult Málta felé.

A kikötőben elég erős kele szélet tapasztaltunk, de ez nem szegte kedvünket, számíto unk a szikla melle
csőhatásra és az időjósok előrejelzésére, miszerint kint a nyílt vízen nyugodtabb lesz. Mikor már mindennel készen
voltunk és a bicot pakoltuk volna el, a homlokomra csaptam, mert a fizetéskor nem adta vissza a recepciós a két
belépő kártya utáni kauciót (ezt mindenhol kp.-ben kérik). Cajgával alig 5 perc ala megjárom az utat, uzsgyi tehát
vissza a recepcióra. A hölgy nagyon megörült, hogy visszajö em, mert neki ez hatalmas problémát jelente . A 20
eurósunk már be volt téve egy borítékra és ráírva az összes adatunk. Állítólag már írt egy email-t is nekünk, hogy
értesítsen a feledékenységről. Újabb ékes bizonyítéka, hogy hogyan lehet jól hozzáállni a dolgokhoz. Nem lenyúlta,
nem arra játszo , hogy a kaució o maradjon. Hol vagyunk mi e ől! Sajnos ez nekik természetes, nekünk pedig
hír értékű. Nagy megkönnyebbüléssel tépte szét a borítékot és ő köszönte a legjobban, hogy visszamentem.
18:30-kor bújtunk ki az öbölből és álltunk rá a ro ára. Amennyire az irányunk engedi a spanyol partokhoz megyünk
közel.

[1]

I kint az az időjárás fogado , amit jósoltak. 5-10 csomós szél, nekünk 30 fokról balról, tehát kvázi szembeszél,
de olyan gyenge, hogy a tengert sem korbácsolta fel, alig hullámzik. Motorozunk, ahogy terveztük. Igyekszünk sz-
erdáig eljutni a 0° 26’ kele hosszúságig, Cartagena magasságában, hogy kikerüljük az akkora jelze erős kele vi-
hart. Terveim szerint onnan már irányba tudunk állni Málta fele. Ez ugyan kerülő, de majd napról napra finomítjuk
a gribek alapján. Nem szeretnénk Afrika partjainál hajózni!

[2]
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Amikor két napja átálltunk a Spanyol kikötőbe a plo er azt muta a, hogy a szárazföld belsejében vagyunk. Egy kic-
sit zavaró, de szerencsére nem voltunk egyedül egy pár AIS-es hajó is o volt körülö ünk. Újra indíto uk az egész
rendszert, de a helyzet nem változo . Valami zavaró dolog lehete o , mert a mai induláskor is a szárazföldön
voltunk a plo er szerint. Csak amikor már jócskán az öbölben jártunk, akkor állt helyre a mutato pozíció. Érdekes,
hogy a tableteken futó alkalmazásban pontosak voltak a koordináták, o mutato bennünket, ahol voltunk.
A másik zavaró tényező, hogy a plo er folyamatosan AIS hibák mia csipogo , 2 percenként tudomásul kelle
venni egy gomb nyomással. Tamás mondta, hogy ilyet máskor is tapasztalt, de csak akkor amikor rengeteg AIS
hajó volt körülö ünk.

[3]
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Amikor kiértünk a "tömegből" visszakapcsoltam az AIS riasztást. Most már tényleg jó, ha figyelmeztet előre!
A sebességünk 5,2 csomó, de néha amikor elkap egy áramlat, 6 csomó fölé is kúszik a sebességünk. Viszont egy
picit le is terít a ro áról. Az alábbi képen jól látszik, hogy hol kapo el az áramlat. A piros vonal a hajó orrát
mutatja, hogy merre áll, a zöld vonal pedig a tényleges haladási irányunk. A kék az áramlás vektor.

[4]

896



[5]

Hátranézek, nézem a távolodó Gibraltárt.
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[6]

Szépen lassan a párás levegő kiradírozza a kontúrokat, csak a párafüggöny marad.

[7]
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Megint a végtelen vesz körül. Mámoros érzés ez nekem. Megint megyek oda, ahol a legjobban szeretek, a végte-
len közepébe. Talán az indulás, a megérkezés vágya és a mindjárt körül ölelő végtelen nyugalom ami borzolja a
hátamon a szőrt. Mindegy is az ok, de határtalanul örülök és jó megint menni. Gyönyörűen süt a nap, nem sajnálja
az energiát. Nekitámaszkodom a bimini tetejének és átadom magam a végtelen nyugalomnak. Víz és víz minden
felé. Apró csobbanások, ahogy a hajó orra széli a hullámokat. Már nem is hallom, nem is zavar a motor mono-
ton duruzsolása. Csak a saját gondolataimat hallom. Az előbb 4-5 delfin úszo a hajóval versenyt. Nem vagyok
egyedül!
A dimenziók is megváltoztak hirtelen. A távolság eltűnt, csak az idő maradt. Ami az előbb a szárazföldön 1 perc
volt, most órákra tágult. Nincs mindjárt, csak a most van. Most kell élvezni nyugalmat, a szabadságot. Most semmi
más nem irányít csak a tenger. Az ő szeszélyeihez kell alkalmazkodni csupán. Ő is olyan nyugodt és békés mint én
vagyok.
—–

Mila
At 2015.06.22. 6:48 (utc) our posi on was 36°25.71’N 003°36.28’W Boastspeed: 2.2 Course: 040T Twd: 302T
Tws: 2.4
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Csilla Kegyes (2015-06-23 09:06:39)
Nagyon élvezetes leírás, könnyű odakepzelni magamat a nyugodtan suhanó hajóra! Jó szelet! TVB

3.6.26 Hajónapló, 2015.06.22, úton Málta felé első nap, 141-ik nap (2015-06-23 19:54) - tothka

Olyan párás a levegő, hogy az es naplemente után szinte azonnal vizes le minden a kokpitben. A víz békés, bár
időnként kapunk olyan hullámokat, amikről nem lehet tudni, hogy honnan keletkeztek. Valószínűleg valahonnan
visszaverődtek. Jól haladunk, az áramlatok segítenek 6 csomó környékén tartani az átlag sebességet.
Úgy néz ki, hogy szerencsésen húztuk meg a ro ánkat.

[1]

Melle ünk 5 mérföldre, mint a szorgos kishangyák, mennek a hajók. Sikerült a hajózási útvonalon kívülre kerül-
nünk. Az Atlan -óceánon, ha már 5 hajóval találkoztunk, akkor forgalmas hajóútnak minősíte ük. Most nézzétek
rá a képre, meg megszámolni sem érdemes őket. Néhány part men halászhajó hozo némi izgalmat az éjszaka
monotonitásába. Szerencsére kevesen voltak es jól ki voltak világítva. Igaz, AIS-uk nem volt, de a radaron szépen
látszo ak. Tamás hajnali fel négykor válto .
Napközben tovább elemezge ük a frissen letöltö szél adatokat, de nem le ünk okosabbak. Marad minden az
eddigi terv szerint.
Kaja: lightos, joghurtos reggeli, ebéd saláta dresszinggel, tonhallal es pirítóssal. Uzsonna rókagomba krém leves.
Sajnos a hullámok egyre nőnek, hátulról jönnek egy gyenge szél kíséretében. Az eredmény, hogy rendesen illeg
billeg balra jobbra a hajó es a kipufogó gáz is bejön. Egyelőre nincs mit tenni. Cserébe nagyon jól haladunk. An-
nyira közel mentünk a partokhoz, hogy a telefonom adta internet teljesen használható volt. Gyorsan kihasználtam
es elküldtem a tegnapi naplót a blogra és az induláskor készíte fotókat is felte em Ka nak a szoko helyre.
Este, 9 felé Tamás elment aludni. Nem sokkal utána elérkeztünk egy forduló ponthoz Cabo de Gata ala , ahol
egy picit északabbra ve em az ú rányt. Jelenleg 56 fokra megyünk. Már a forduláskor is figyeltem, hogy mintha
stabilan erősödne a szél és így, hogy fordultunk már stabil 3/4 szelünk van. Vártam egy picit (45 percet), aztán
úgy ítéltem meg, hogy ez már használható szél a motor melle is. Ez annál is inkább jól jö , mert kaptunk egy
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fel csomós szembe áramlást. Kite em a yenkeet, ami kb. 1,5 csomós gyorsulást hozo , és egy kicsit enyhíte e
a dülöngélésünket. Tehát a természe erők harcát a szél nyerte 1 csomóval. A szél egyre erősödö , komolyan
elgondolkodtam egy full vitorlázaton, de végül is elvete em. Sajnos igazam le , 3 óra múlva megint lecsökkent a
szél és elkezde forgolódni. Beszedtem a yenkee-t, ne csa ogjon.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:36°31,3’N. Lon.:003°01,4’W. Indulástól megte táv: 119tmf. (20,5 óra ala )
—–
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3.6.27 Hajónapló, 2015.06.23, úton Málta felé második nap, 142-ik nap (2015-06-24 12:45) - tothka

Ebben az ide-oda billegésben lehetetlen aludni. Folyamatos izom munka kell az agyban, hogy ne guruljál jobbra
balra. Én még nem szoktam meg ezt, így nem neveznem alvásnak amit pihenő időmben műveltem. Érzem is
napközben az alvás hiányát. Szerencsére ezen a környéken nincs nagy hajó forgalom, sőt meg halászhajók sinc-
senek, így nagyon nyugisak az éjszakai őrségek is. A lé enntartáson felül egyetlen fontos dolgunk van, a jó szél
tak ka folyamatos alakítása. Egyenlőre nagyjából minden úgy van, ahogy jósolták: gyenge össze-vissza szelek van-
nak. A nagy vihart már nem látom, ami elé sie ünk ide. Tartjuk magunkat a tervhez és motorozunk inkább kelet
felé, de úgy, hogy északra is haladjunk, hogy teret nyerjünk, no meg minél messzebb akarunk lenni Afrikától. (
ahol legyekre és szembe szélre számítunk) Ezzel kerülünk legközelebb az ú célunkhoz. Nem tervezünk semmiféle
nagyobb kitérőt, egyenlőre nincs rá okunk.
Már-már eseménytelenül telt a mai nap, amikor az es pihenése után Tamás kidugta a fejét és örömteli arccal
mondta, hogy 16 csomós szelet láto a műszeren. Én i kint nem érzékeltem, hogy olyan jó szél lenne, hogy
érdemes azért vásznat húzni, de így legalább történik valami. Ha már beleegyeztem a vitorla bontásba. Egy sta-
bil 3/4 es szélhez irányt is kell majd változtatnunk. Elkezdtem pakolni a kockpitben, hogy csak azok legyenek o ,
ami a vitorlázáshoz kell. Tamás pedig az oldalra kirako bumm shot kötelet akarta behozni középre. Sajnos, sem
a preventer nem volt bekötve sem a bumfék nem volt feszes és amint kive e a szemet, a bumm szabaddá vált
és elkezdte követni az billegést, azaz átcsapo a másik oldalra majd vissza. Magával rántva Tamást aki fityeget a
shot kötél végén. Sajnos nem úszta meg sérülés nélkül, a bumm hatalmasat ránto a jobb vállán, kificamíto a.
Iszonyatosan fájlalta a vállát, a kezét nem bírja felemelni sem. Kent rá egy kis flector kenőcsöt, az valamit javíto
a helyzeten. Így a vásznak kirakásában csak annyit segíte , hogy felhúzáskor szélbe kormányozta a hajót. Ezzel a
balese el egy csapásra megváltozo minden a hajón.
Nálam volt flector tapasz, még azt is te ünk a vállára. Az es őrséget elvállalta, tekintve, hogy nagy ramazurira
nem számíto unk. Ja és közben elfogyo a szél, beszedtem mindent és ismét motorozunk. Még egy örömteli
esemény történt, amit azonban ez a baleset teljesen beárnyékolt: 18:35-kor átmentünk egy nagy vastag kábel
fölö . Nézem a térképen o is jelölve van pontosan észak déli irányú és körbekö az egész földet. Egy nagy 0 van
odaírva a vonal mellé. Tamás megjegyzése: egyre inkább o hon vagyok, ismét a kele hosszúságon vagyunk.
Nem tudom, hogy fog főzni így Tamás, valószínű nekem kell két kezet adnom hozzá. Mint ahogy most én adom rá
a kabátot is.
Csak reménykedni tudok, hogy hamar meggyógyul!
(24-e reggel van, és Tamásnak sikerült aludnia, igaz, hogy fájdalom csillapítót kelle bevennie az éjszaka közepén,
de reggel már sokkal jobban érezte magát, 10 cm-t is fel tudta emelni a kezét. Ne izguljatok! Próbálom rábeszélni
ilyen nyakba akaszto pihentető kötésre. Hajlik rá :) )
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:37°15,7’N. Lon.:000°33,964’W. megte táv: 127 tmf.
—–

Mila
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3.6.28 Hajónapló, 2015.06.24, úton Málta felé harmadik nap, 143-ik nap (2015-06-25 08:00) - tothka

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Tamás sokkal jobban van. Ennek ékes bizonyítékaként finom gulyáslevest
prezentált ebédre. Igaz, hogy a jobb kezét alig használja, de úgy érzi, hogy csak egy izomrándulásról lesz szó, ami
esetleg pár nap ala helyre jön. Ha van az olvasók közö gyógytornász és tud így látatlanban prak kus tanácsokkal
segíteni, szívesen veszem.
Mára helyre állíto uk az őrség rendjét, azaz én vagyok éjjel ke őtől, délelő Tamás, délután megint én. Az, hogy
leszedtük a vitorlákat mindenképpen jó döntés volt, mert éjszaka nem sok szél volt, az is összevissza fújdogált, de
leginkább szépen á ordult kele szélnek.
Most jön az a szakasz, amitől féltünk, amit el akartunk kerülni. A grib file-ok és Zoli információi alapján is úgy néz
ki, hogy nem lesz nagy vihar, simán szembe tudunk motorozni. Mi is ezt tapasztaljuk és ezért már tegnap este óta
tartjuk a kele irányt.
Nagyon érdekes most a helyzet. A szél szemből fúj kb. 10 csomó környékén, viszont hosszú nagy hullámok jönnek
hátulról. E ől az egész tengernek van egy nyugodt hangulata. Remélem, minél később fogja a kele szél felbon-
tani ezt az egyensúlyt.
Az ebédnél Tamás megkívánta a palacsintát, ahogy beszélt róla természetesen én is letoltam volna egy párat. Így
le az, hogy Tamás elment a délutáni pihenőjére, én pedig bekevertem 2 adagnyi tésztát. A kisütéssel vártam egy
kicsit, hogy majd frissen felébredéskor legyenek meg. Közben a tenger is kezde átalakulni. A nagy hosszú, há-
tulról jövő hullámokra apró kisebbről induló hullámok szuperponálódtak. Ezek egyre nagyobbak le ek és rövidek.
Pont szembe mentünk a széllel, pont szemből kaptuk a hullámokat. Engem ez a változás a konyhában ért palacsin-
tasütés közben. Pont mire mindet kisütö em a gyomrom is kisütö e, hogy nem van ez így jól.
Ekkor már Tamás volt a kormánynál, elmentünk jobbra 20 fokot, hogy legalább szögben szeljük a hullámokat. Még
szerencse, hogy korábban összeszedtünk ennyi tartalékot. Most pontosan keletnek megyünk. Meghánytuk vetet-
tük a vitorlahúzását is, mert a szél 16-18 csomóra stabilizálódo , de kiderült, hogy a Norvik nem tud jól krajcolni,
csak veszíteni fogunk rajta. Maradtunk az erede tervnél, hogy motorral kibekkeljük ezt a szembeszelet. Igaz,
hogy kb. 3 csomóra csökkent a sebességünk, de még mindig gyorsabb, mintha krajcolnánk.
Én gyorsan visszavonultam pihenni. Amikor éjjel ke őkor leválto am Tamást, már sokkal nyugodtabbak voltak a
hullámok, a szél egy picit északabbra fordult és 10-13 csomóra mérséklődö . Ez maradt a reggeli őrségváltásig.
Hajó ma éjjel sem sok volt. Reméljük, hogy ebből lesz az az északi szél, ami minket Máltáig repít. Pontosíto am
az ú tervet is. E szerint kedden délben érkezünk Máltára.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:37°43,0’N. Lon.:002° 0,2’E. megte táv: 128 tmf.
—–

Mila

3.6.29 Hajónapló, 2015.06.25, úton Málta felé negyedik nap, 144-ik nap (2015-06-26 07:14) - tothka

Reggel Tamás első szava, hogy franko szél van, húzzunk vitorlát. Szép lassan fel is küzdö ük a teljes vitorlázatot.
Azért lassan, mert ugye mindent nekem kelle csinálnom, Tamás csak max. engedni tud köteleken. A másik ok
pedig, hogy közben olyan menthetetlen álmosság jö rám, hogy legszívesebben már vízszintesbe kerültem volna.
A lényeg azonban, hogy 10:30-kor leállíto am a motort és a Norvik ismét erede funkciójában pompázik: vitorlás
hajó! Igaz, hogy nem száguldunk, igaz, hogy a szél is gyengül, de most ez van, ezt kell szeretni. A szél iránya stabil-
nak és jónak mondható, kb. 60 fokban tudunk rá menni, miközben a kele irányunk is tartható. ( sajnos később dél
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fele kelle térni, hogy valamicske szelünk legyen) Már nagyon hiányzo egy stabil hajóállapot, mindenkinek elege
volt ebből a lötyögésből. És természetesen a motor zúgásból is. Ahogy vízszintesbe kerültem már aludtam is. A
napi pozíció felvételére húztam fel egy csörgőt, az ébreszte . De kipihentnek éreztem magam. Terveztem egy kis
cica mosdást és valami kisördög azt súgta, hogy nem jó a sziva yú. Megnéztem és tényleg nem ment. Méreget-
tem, vizsla am, sehogy sem jö oda a 12 volt. A vége az le , hogy szétszedtem az összes csatlakozót. Nem volt
szép látvány, teljesen el voltak korrodálva. Mindent ki sz to am és működö szépen. Nagyon úgy tűnik, hogy
az előző sziva yú leégés és ez a korrózió is meg a múltkori deck sziva yú baleset következménye, amikor is i elöl
mindent tengervíz boríto .
Míg én elvoltam a kis sziva yúmmal, Tamás perkeltet csinált. Ismét első osztályút, de nem voltam annyira éhes,
így maradt még egy adag vacsorára is. Tamás elment a pihenő idejére, én pedig i maradtam a szikrázó napsütés-
ben az egyre lanyhuló szélben a gyönyörű kék tengerrel körülvéve. A hajó nem rohan, de eddig rohantunk, most
nincs miért. Valószínű most van az a szél fordulás, amit a griben is lá unk. Remélem kihúzzuk addig vitorlával míg
ismét beerősödik. (Ha van egy pici szél is ami kidüllesz , nem szedem le. Csak akkor szedem be a vásznakat, ha
majd elkezdenek csa ogni a lanyhuló és pörgő szélben.) Bár közelebb kerültünk most Afrikához és az Afrika északi
partja menten húzódó hajózó útvonalhoz, i a forgalomból semmit sem érzünk. Egyetlen riasztás jö az AIS-tól,
hogy 3,5 óra múlva egy hajó 6 mérföldre fog elhúzni melle ünk. Nem értem, hogy erre miért riaszto , hiszen a
riasztási távolságnak 2 mérföld van beállítva. Biztos ő is unta már magát és gondolta történjen valami.
A szél vészesen csökken, de nem adjuk fel. Mindjárt este 8 óra a rádiózás ideje, legalább a motor nem fogja zavarni
a rádiózást. Sajnos nem jö össze a kapcsolat Józsival. Mind a két megbeszélt frekvencián próbálkoztunk, de nem
jö válasz sehol sem. Közben a 7 MHz -es frekvencián piszok gyorsan lejö a legfrissebb gribünk. Ez a 7 MHz
nagyon vicces. Olyan energiája van, hogy bekapcsol tőle a tv és bizonyos lámpák villognak az adás ritmusára.
Sajnos a grib nem sok szelet jósolt nekünk egészen holnap es g. Egyértelmű volt a döntés, hogy nem lobogtatjuk
tovább a vásznakat, hanem vas genakkerre kapcsolunk. Kihasználva a lehetőséget megint felkúszunk egy picit
észak felé. Egyrészt túl közel kerültünk már az afrikai hajóúthoz, másrészt Szardínia ala lesz majd jó szelünk.
(Harmadrészt Tunéziát szeretnénk elkerülni, a homok vihar mia .)
A ma reggeli motor leállítást véletlenül a tegnapi naphoz írtam be, a naplóba. (A dátumok már régen összefoly-
nak i a hajón) amikor este írtam be az újabb motor indítást, egy pillanatra el is hi em, hogy már több mint
egy napja vitorlázunk. Csak amikor visszamentem a cockpitbe mondtam Tamásnak, hogy valami nem s mmel,
akkor oldódo meg a probléma. Egyszerűen az idő dimenzió annyira kitágult, hogy az ilyen közeli események nem
érzékelhetőek. Erre mondják, hogy elveszte e az időérzékét. Persze, hogy elveszte e, hiszen nincs szüksége rá
?? Egyébként nagyon klassz érzés, mindenkinek csak ajánlani tudom. Hasonló érzékvesztésem akkor volt, amikor
sokáig voltunk lent egy barlangban. O sem tudtuk lent, hogy nappal van vagy éjszaka.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:37°44,8’N. Lon.:003° 56,6’E. megte táv: 91 tmf.
—–

Mila

3.6.30 Hajónapló, 2015.06.26, úton Málta felé ötödik nap, 145-ik nap (2015-06-26 19:46) - tothka

Meet with Tarangini:
Two hours a er sun rise some ship appeared 6 miles far front of us on our radar system. We thought it should
be a fishing boat because it moved very slowly crossing our path. Later the AIS also plo ed the ship: the name
is Tarangini 164 feet long. It is definitely not a fishing boat. Some minutes later a wonderfull white body tall ship
appeared. We tried to move close to him and standbay on radio. They called us and we exchanged a lot of in-
forma on. It was our pleasure to meet with this wonderfull ship. They make a nice trip from april ll december
going to a tall ship race in Danmark. We wish you from here all our best on your whole jurney. Big whale be with
you!
Reggel, pont váltáskor, Tamás a radaron láto elő ünk egy hajót keresztben bóklászni. Azt gondoltuk, hogy valami
halászhajó lehet, de pont jö egy cargo is szembe. Mind a ke en kereszteztük volna a hajó útvonalát. Kíváncsian
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vártuk mit fog manőverezni a halász. Egyszer csak szembefordult, és a Norvik és a cargo hajó közö félúton, velünk
párhuzamosan szembe indult velünk. Amikor látó távolságba ért, egy gyönyörű 3 árbocos kereszt vitorlázatú hajó
rajzolódo ki (tall ship). Egyből elkezdtünk közelebb húzódni hozzá, hogy fényképeket csináljunk. Rádiót készen-
létbe helyeztük. Kis vártatva meg is szólíto ak minket. Indiából indultak áprilisban és december végére tervezik
a visszatérést Dániába, Norvégiába mennek, o lesz egy tall ship találkozó (verseny). Most éppen Máltáról jö ek
és Gibraltárba tartanak. A hajó 164 láb hosszú, 47 emberrel a fedélzetén (32 utas, 15 személyzet), neve Tarangini.

Email címet cseréltünk, jó utat, jó szelet kívántunk egymásnak. Amikor kérdezték, hogy milyen nemze ségűek
vagyunk és mondtam, hogy magyarok, hosszú csend volt, majd jö a karakán válasz: még nem találkoztam ilyen
nemze ségű hajóval a tengereken. Legalább ez a pár fickó utána néz, hogy hol van Magyarország a térképen. Las-
san mi is ismert hajós nemze é válunk. ??
Nyugodt szélben, nyugodt vízen motoroztunk tovább. Annyira lenyugodo a szél, hogy Tamásnak be kelle vennie
a yankee-t, miközben én aludtam a pihenő időmben. Már ébren voltam, amikor a motor nagyon furcsa szaggato
hangot ado . Kirohantam, körbenéztünk mindent, de minden kötelünk megvolt. Megnéztük a motorteret, min-
den rendben. Sajnos a zaj valami olyasmi volt, mintha valami hozzáverődne a hajótesthez. Felszedtünk valamit.
Nem volt más választás, kényszer fürdőzés. Nem kelle mélyre merülnöm, azonnal látszo , hogy egy hatalmas
műanyag zsák borítja a kihajtást és a csigát, majd kb. 1,5 m hosszan lifeg még a csiga után. Felszerelkeztem:
búvárszemüveg, kés, ami a csuklómhoz volt kötve, súlyok a derekamra. Én kértem még egy kötelet ami a hajóhoz
kötö , nem szeretnék elszakadni ilyen körülmények közö a Norviktól. Kb. 3 órás küzdelem után sikerült lev-
ágdosnom a zsákot, ami két helyen is teljesen rá volt szorulva a tengelyre. Nagyon megörültem, mikor végre az
utolsó kötődést is sikerült elvágnom. Teljesen rá volt szorulva a tengelyre, lehetetlen volt a késsel alányúlni, szinte
millimétereket tudtam egy levegővel lebontani.

[1]
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A műszerek szerint 0,9 csomós áramlás sodort minket Tunéziába. A log szerint 3,2 mérföldet sodródtunk az egész
művelet ala . Én kétszer kijö em hosszabb pihenőre az áramlással szemben, akár azért, hogy egy helyben marad-
jak, akár, mert gyakorla lag folyamatosan úsznom kelle azért, hogy előre jussak a kihajtásig. Már az alga foltokat
is kiismertem a hajó oldalán, onnan tudtam, hogy hol van a kihajtás, hol kell lebuknom. Szerencse a szerencsétlen-
ségben, hogy nagyon jók voltak a körülmények, viszonylag meleg víz (a műszer szerint 19 fokos, az én műszerem
szerint azonban "ilyen" hideg), nincsenek nagy hullámok, világos van és napsütés. Jah, és jó távol voltunk a hajózó
útvonaltól. El sem merem képzelni ugyanezt éjjel, viharban, part közelben a hajó út kellős közepén, ahol a cargo
hajók nem igen kerülge k az ilyen kishajókat. Szóval azt kell mondjam, mázlisták voltunk. Tamásban szerintem
most véglegesede az elhatározás, hogy beszerezzen egy pumpás víz ala levegőztetőt, amivel gyakorla lag egy-
két merüléssel ugyanez megoldható le volna. Max. 20 perc ala végeztünk volna. Viszont végre hasznát ve e a
szigony puskájának. Az első pár merülésem ala jelentős sebeket kaptam, véreztem, amire megjelentek a cápák,
Tamás a fedélzetről őrködö , hogy távol tartsa a dögöket tőlem. Ke őt kilő , így a többiek számara már nem én
voltam érdekes, hanem a két társuk.
(ugye senki sem hi e el a cápás sztorit, csak poén volt. A Földközi tengerben maximum macska cápák élnek, ők is
nagy mélységben és nem esznek embert)
Komolyra fordítva a szót, nekem ez volt életem első víz ala munkavégzése. Aki csinált már ilyent, az biztosan
tudja miről beszélek. Az ember erőlködik a víz ala , de nem vehet levegőt mint a szárazföldön, nem fujtathat, stb.
Kelle kis idő, mire megszoktam, hogy a munkára koncentráljak és ne a levegő vételre. Az nincs és kész. Jó kis
lecke volt. Eleinte még sok vizet is nyeltem, amit utálok. A legnehezebb megszokni, hogy nincs levegőd és ne arra
koncentrálj, hogy mikor lesz, mert akkor nem tudsz hideg fejjel a feladatra figyelni. Érdekes érzés, most már ezt is
megtapasztaltam. (És a siker élménye sem elhanyagolandó)
16:15-kor újra motort indíto am és ismét célba ve ük a Szardínia ala waypoint-unkat. Tamás elment aludni,
neki rövid le a délutáni pihenése. Egy kicsit csaltunk a napi pozíció felírásával, nézzetek el nekünk, hogy két órá-
val később te ük csak meg!
Az es rádiózás megint nem jö össze egyik frekvencián sem. Cserébe Tamás egy kitűnő tükörtojást csinált sült
krumplival.

[2]
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Én ezután elmentem pihenni.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:38°2,4’N. Lon.:006° 16,9’E. megte táv: 117,5 tmf.
—–

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150626_155330.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150626_203936.jpg

3.6.31 Hajónapló, 2015.06.27, úton Málta felé hatodik nap, 146-ik nap (2015-06-29 09:38) - tothka

Az éjszakai őrségem katasztrofális volt. Nem a sok hajó mia , hanem a szél szépen befordult nekünk há al. Inkább
szellőt kéne írnom, mert i könyörögtem neki, hogy egy picit jobban fújjon már, hogy legalább ki tudjak tenni egy
vitorlát. Ez még önmagában nem le volna baj, de a kipufogó gáz, így teljes egészében a cockpit-ben landolt. Már
minden talpalatnyi helyet kipróbáltam, de mindenü o volt. A gyomrom ezt rosszabbul bírja, mint a tengeri
betegséget. Csak úgy tudtam meglenni, hogy valamit folyamatosan a szám elé raktam, hogy legalább a bűzt ne
érezzem. A gyomromat azonban nem lehete így átverni. Reggel 8-ra olyan hányingerem volt, hogy leköltöztem
a szalonba. Alig vártam, hogy Tamás felkelljen és előre mehessek egy kicsit pihenni.
A grib file-ok nagyon megbízhatóak mostanság és ma délelő re már kedvező hátszelet jósoltak. Még tegnap el-
határoztuk, hogy reggel kitesszük a két bummot és bekészítjük a genakkert, hogy amikor megjön a szél, csak fel
kelljen rántani a vitorlákat. Tamás sem aludt jól, őt pedig izga a a motor térben megjelenő víz. Nem sok, de
láthatóan egyre több. Lehete akár a tegnap felszede zsák is az okozó, de a tengelyen egy csepp sem jö be.
Végül is kiderült, hogy az a kipufogócsonk, amit már egyszer ragasztani kelle , most újra kilukadt, onnan csöpög a
víz. Éjjel többször is felkelt Tamás, hogy ellenőrizze a csonkot. Ha ez elreped, nincs motorunk. Szóval ő pedig ezért
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nem volt túl pihent reggel, így egy kicsit halaszto uk a bumok kirakását. Kb. másfél órát aludtam, de jól éreztem
már magam és a szél is beindult. Nekifogtunk a passzát szeles vitorlázat felszerelésének. Ez két spi bummot jelent
mindkét oldalra, az egyik oldalra a yankeet húzzuk, a másikra a genakkert. A passzát széllel hetekig lehet menni
ezzel a beállítással. Nekünk most két nap hát szelünk ígérkezik. Korábban Rotorman-nál is olvastam már erről
az összeállításról. Most a gyakorlatban is kipróbálhatom. Én is izgato vagyok, sok újdonságot tanulok. Tamás
megszenvede ezzel, ő csak leírásokból olvasta és eleinte nem sikerült neki jól összerakni. De most már annyira
belejö , hogy ez a kedvence. Tegnap beszélge ünk én mondom, hogy a polár görbe szerint nem érdemes hát-
szélben menni, menjünk 3/4-ben, takk váltásokkal. Tamás csak mosolygo és mondta, hogy majd meglátom. És
igaza le . Hiába, a gyakorlat teszi a mestert! A spi bummokat a kívánt magasságra állítjuk és egy preventerrel az
orrban lévő bikához, egy másik preventerrel a hajó közepén lévő bikához rögzítjük. Így a bumm se előre, se hátra,
se le, se fel nem mozdul.
Azért mire mindent bekötö ünk (Tamásnak még mindig csak egy használható keze van) eltelt 3 óra. A genaker
elsőre nem ment fel, valószínű lassan húztam és a zsák (mert zsákból húzzuk) félúton elakadt. Mindjárt gyakorol-
ha am is a genakker levételét. Átnéztük a kötélzetet végig simoga uk a genakkert, de nem volt semmi látható
oka az elakadásnak. Aztán eszembe juto , hogy versenyen is csak úgy lehet gyorsan felrántani a spinakkert, hogy
nem nézünk fel, csak húzzuk, húzzuk ezerrel. Majd hátulról úgyis szólnak, hogy mikor elég. Másodszor én is ezt
csináltam. Gyönyörűen felment, kidagadt a vitorla.

[1]

A motor ekkor már üres járatban ment csak, mi pedig majdnem 6 csomóval száguldo unk.

[2]
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Még a jenki is kiment a bal oldalra és máris 6 csomó alá nem is ment a sebességünk. És végre a motor kikapcs,
minket pedig a szél röpít és ringat.

[3]
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Teljesen más ringatás ez, mint amikor a hullámok kényük kedvük szerint dobálják a hajót. És most két napig így
szeretnénk menni. Hurrá, végre vitorlázunk! Gyönyörűen süt a nap, békésen, komótosan jönnek a hullámok
hátulról. Némelyik 2 méteresre is megnő, és hatalmasat tol a Norvikon. Néha egy-egy sirály pihen a víz felszínén,
mi pedig ringatózunk, mint kis baba a bölcsőben. A zenét pedig a hullámok csobbanása adja, amint a hajó orra
szeli a vizet. Iszonyatos jó érzés! Nah, már nagyon kelle ez nekünk!
Tamás lement, vacsorát készíteni. Gulyás leves fogja koronázni a napunkat!
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:38°14,96’N. Lon.:008° 45,9’E. megte táv: 119 tmf.
—–

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150627_153648.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150627_153747.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150627_153709.jpg

3.6.32 Hajónapló, 2015.06.28, úton Málta felé hetedik nap, 147-ik nap (2015-06-29 09:48) - tothka

Tamás őrségei ala mindig történnek izgalmas dolgok. Amikor én vagyok őrségben, 2 után már sokkal csendesebb
minden. Azóta is gyönyörűen vitorlázunk. Egy nagyon méltóságteljes, nyugodt, ringató hullámzásban halad a
Norvik. Ahogy Tamás mondja, "mint teve a sivatagban". Tényleg fantasz kus ez a passzát vitorlázat. Ha a szél
lecsökken 10 csomóra, akkor is 4,5 csomós sebességgel haladunk. Mindezt kvázi hátszélben. Azért csak kvázi,
mert a genakkert meg kell tölteni széllel, ezért mindig egy kicsit hátulról és oldalról kell kapjuk a szelet. Tehát
most semmi más nem fontos csak a stabil szélirány. Az pedig sajnos nincsen. Az őrségem nagy része azzal ment
el, hogy lekövessem a szél irányváltozását. Egyre inkább nyuga szélbe ment át, ami nekünk nem jó, mert lassan
fordulni kéne, dél felé a Szicíliai-csatornába, hogy végre felvehessük a Málta irányt. Cserébe viszont kellemesen
beerősödö a szél, így a reggeli váltáskor azzal fogadha am Tamást, hogy 3 mérföld múlva elérjük a kijelölt forduló
pontunkat. Át kéne cserélni a vitorlákat, ha ebben a szélben fordulni szeretnénk. Mivel az elmúlt időben gyengült
és ismét északira fordult a szél, úgy döntö ünk, hogy kivárunk, el tudunk kezdeni délre tartani és megyünk ezen a
takkon, ameddig lehet. A grib szerint este 8 körül Szicília déli partjaihoz közel lesz egy húsz csomós ÉNy-i szél, ami
nekünk nagyon jól jönne, mert sem térben, sem időben, se elő e, se utána nem mutat jó szeleket sehol. Tehát
egyelőre megbecsüljük azt, amink van és haladunk. Nagyon nyugis most a hajó. Tamás olvas, én pedig elmentem
a délelő pihenőmre.
Ke őkor ébredtem, felírtuk a napi pozíciót és mege ük a maradék levest. Bár a szél 10 csomó alá gyengült, de ez a
passzát vitorlázat egyszerűen zseniális, 4-5 csomóval haladunk. Elérkeze a pillanat, hogy átszereljük a vitorlákat
és takkot váltsunk. Most nem néztem az órát, minden flo ul és gyorsan ment. Még úgy is, hogy a genakker
felhúzót elfelejte ük á enni a másik oldalra, így a már kihúzo yankee mögö kötéldobással bűvészkedtük át a
felhúzó kötelet. Természetesen a szél most északiasodo , ami most minket inkább déli irányba térít a baloldalon
kint lévő genakkerrel. De nem baj! Ha ezen a takkon is tudunk menni egy napot (vagy amennyit bírunk), akkor
már nyert ügyünk van.
Kedves hajós társaim, , akik eddig azt mondtátok, hogy hátszélben nem érdemes vitorlázni, főleg egy ekkora
tömegű hajóval, főleg viszonylag kis szélben, most vizsgáljatok felül a nézeteiteket! Hihetetlen, hogy egy ekkora
tömeg ilyen jól megy hátszélben. Ezt a szokásos grosz-fok párosítással valóban soha nem lehet elérni. A grosz
soha sem lesz akkora vitorlafelület, mint a genakker és a groszt soha nem lehet tökéletesen hátszélig kiengedni.
Szinte én sem hiszek a szememnek, amikor 10 csomós szélben 5 csomó a sebességünk. (Kb. 0,5 csomós áramlat
van ala unk.)

Sajnos ez a szél most nem úgy alakult, hogy nekünk kedvezzen. Még azzal sem le volna baj, hogy rossz irányba
megyünk, de mentünk. Sajnos a hullámok közbeszóltak. Volt egy hátulról jövő hullámzás és ezzel egy időben,
egy hátulról 45 fokban jövő hullámzás. Ami időnként a hajót iszonyatosan megdöntö e és elcsavarta. Ezekben a
döntésekben viszont a genakker teljesen kikerült a szélből, majd amikor visszabillent a hajó nagy csa anással ismét
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megtelt széllel. Mindennel próbálkoztam, meg olyanokkal is, amik tudo an nem hoznak eredményt. A genakker
vészesen csa ogo . Lementem, néztem Tamás békésen alszik, nem keltem fel. Csak el kell dobni a genakker
shotját, előre rohanni és ráhúzni a zsákot. Így tehát leszedtem a genakkert, megszűnt a húzóerő. 19:30 volt ekkor.
A szél közben teljesen északira fordult, egyetlen yankee-vel csoborogtunk a vízen, de legalább 3-4 csomó közt
tudtunk haladni, ráadásul most már a jó irányba.

[1]

Az es grib sem hozo vidámabb jóslatokat. Nem nagyon lá unk elő ünk szelet. Mi után motort több szem-
pontból sem akarunk indítani, (csonk kímélés) úgy döntö ünk, hogy megyünk így, amíg visz a szél. Elmentem a
szokásos pihenőmre.
Éjjel egy óra tájban arra ébredtem, hogy Tamás motort indíto . Reménytelen szélcsend, lögybölődés. Kimentem,
sajnos rossz hírrel fogado : a csonkon most már határozo an látszik a repedés. Jó lenne minél kevesebb motort
használni. Azt is fontolóra ve e, hogy most nekiáll a javításnak, 24 óra múlva megszárad a ragasztó és tudunk
tovább menni, akár motorral is. Amíg ezen tanakodtunk, elkezde a szél erősödni, 16 csomó környékén fújt, É és
ÉK- i irányból váltakozva. Gyorsan döntö ünk, vitorlát húzunk. Én előkészíte em mindent a passzát szeles vitor-
lázathoz, genakkerrel a jobb oldalon. Közben támadtak bennünket a cargo hajók mindenfelől, Tamás ezeket védte
folyamatosan. Nem megyek bele a részletekbe, 3 óra volt amikor ismét leállíto am a motort és grosz + yankee
vitorláza al haladtunk fél szélben irányba, 12 csomós szélben.
Tamás keze még mindég nagyon rossz, nem tudjuk őt erőfeszítős munkákra használni. Sajnos nem pihente , így
most a javulási folyamat is belassult, sőt szerintem visszaese . Ezért azt javasolta, hogy menjek el aludni, pihenjek,
amikor vitorlát kell állítgatni majd felkelt.
Reggel 8-kor ébredtem, szembe szellő és vitorla csa ogásra. Sajnos ezt a problémát csak motorral tudjuk
megoldani. Tamás nekiáll most megragasztani, addig lögybölődünk. Valószínű nem fogjuk megvárni a teljes 24
órás száradást, a leírás szerint 3 óra múlva már 60 %-os a kötés. Tamás gondolhatjátok milyen fáradt, minél hama-
rabb túl akar esni ezen a javításon. Most sietek, megyek neki segíteni.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:38°0,2’N. Lon.:011° 23’E. megte táv: 125 tmf.
—–

Mila

910



1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150628_173251.jpg

3.6.33 Hajónapló, 2015.06.29, úton Málta felé nyolcadik nap, 148-ik nap (2015-06-30 18:50) - tothka

A tegnapi napló már egy picit belenyúlt a mai napba. A reggeli események már múlt idő nekünk, de voltak érdekes
dolgok. Először is Tamás szerintem végig izgulta az éjszakát, hogy legyen szél és ne kelljen motort indítani. A
hűtő csonkon felfedeze repedés nagyon nagy és nagyon aggaszto a Tamást. Ha az az alkatrész megadja magát,
nem tudunk motort használni. Reggel gyorsan befejeztem a naplót és elküldtem őket a tegnapi nappal együ és
letöltö ük a gribet. Csak azt lá uk, o is amitől féltünk. Nem lesz szél.

Mire másodszor kidugtam a fejem a cockpitbe már a víz teljesen sima volt és még szellőnek sem volt nyoma.
Beszedtem a groszt és utána kisvártatva a yenkee-t is. Kiderült, hogy van egy 0,9 csomós áramlat ala unk, ami
pont Málta felé visz. Ez jó hír, 5 nap ala oda is érünk. ??

Ami most pozi v volt a szélcsendben, hogy legalább a szerelés nyugodt körülmények közö zajlik. Nem tudom
ki szerelt már közületek hajó motort vitorláson. Aki csinálta tudja, hogy szinte nulla tér van a szereléshez. A
Norvikon sem jobb a helyzet, annak ellenére sem, hogy i elég nagy a motor tér, cserébe viszont rengeteg cső és
gépezet van ebben a térben. Tehát végeredményben i sincs nagy hely. Tamás szerint én úgysem fogok beférni
ezért neki állt ő a javításhoz. Korábbi naplóbejegyzésben már lehete olvasni, hogy fém ragasztóval egyszer már
összetákolták ezt a csonkot. Most kiderült, hogy aki annak idején ragaszto a, az nem csiszolta le a festék réteget
és nem a fém a fémmel ragadt össze. Emia is lehete , hogy elindult a szivárgás. És még egy jó hír jö : az
a repedés, amit Tamás felülről benyúlva repedésnek gondolt, valójában csak egy karcolás, egy festék hiba. Ami
azért megnyugtató. Főleg, ha hozzávesszük, hogy nem megfelelően le megragasztva, lehet, hogy most tartósabb
munkát fogunk végezni. Amikor Tamás kibújt, én is vállalkoztam, hogy megpróbálok beférkőzni és csiszolni, mégse
a félkezű csinálja. Milliméterről milliméterre behajtoga am magam és sikerült egy jó pozíciót találnom. (Később
kiderült, hogy összelapíto am egy műanyag csövet, de javítható volt.) Ezután Tamás mászo vissza és megcsinálta
a ragasztást.

Egy óra múlva kapo még egy réteget. 1/2 12 volt ekkor. Elvileg 1/2 3-ra már 60 %-os lesz, akkor tudunk motort
indítani. Viszont Tamás ekkorra már tényleg hulla volt. Egy jó kis pörköltet ebédeltünk, aztán elment lefeküdni.
Ebédnél ismét jó kedvünk volt, és tudtuk élvezni a jó időt, a gyönyörű tengert, a szta vizet körülö ünk. A sirályok
is gyűltek körülö ünk. Leszálltak a vízre és i pihentek a közelünkben. Igazi nyaraló idő van. Miután Tamás el-
ment, kisvártatva kezdtem úgy érezni magam, mint a Balatonon. Akármerre nézek, fodrozódó vizet látok, csak én
ülök egy lavórban. Szerencsére azért terjedt felénk ez a kis szellőcske. Ráadásul északról, nekünk ideális irányból.
Egy csomó, két csomó három csomó, aztán megint ke ő. Re enetes vihar volt ez az előző abszolút szélcsendhez
képest. Gondoltam egy yenkee-t kiteszek, legalább húzza a hajót, legyünk kormányképesek. Tényleg azt elfelejtet-
tem mondani, hogy amíg délelő ácsorogtunk, senki sem akart minket eltaposni, senkinek sem voltunk útjába.
Pedig iszonyatos hajóforgalom van körülö ünk. Vagyis szerencsénk volt, valahogy megint elkerültük a fő hajózó
útvonalat. Egyszer egy cost guard hajó jö nagyon közel hozzánk, de nem jö ek ide ellenőrizni, elfordultak tőlünk.

Jelen helyzetben örültem a 2 csomós sebességnek is de Poszeidon még tartogato kellemes meglepetéseket.
Egyre élénkült a szél és annyira jó irányból fújt, hogy szinte felkívánkozo a genakker is. Tegnap, illetve ma éjjel már
mindent bekészíte em, csak ki kelle tenni a bummot, lekötögetni, vitorla ki a zsákból, mehet fel. Ekkor Tamás
bújt elő, gyorsan megkértem, hogy segítsen a shot húzásban. Aztán visszabújt aludni. A genakker szépen kiállt
a szél 5-6 csomósra "erősödö " és mi hasíto unk. Ismét "baktat a teve a sivatagban a végtelenig". Mindehhez
gyönyörű napos időnk van, a tenger békésen hullámzik, a csendet a víz csobogása töri meg, sirályok halásznak
körülö ünk. Leírhatatlan jó érzés. Most 1/2 6 van, Tamás is előbújt már, de mind a ke en élvezzük ezt a lágy
ringatódzást, a menet zaj csendjét és nyugalmat. Eszünk ágában sincs motort indítani. Pont 5 perccel este 8 elő
jö egy piszok gyors szélforduló, először vártunk, volt már ilyen a délután folyamán. Egész nyuga ra fordult a
szél és utána visszaállt északinak. Most azonban nem csökkent az ereje és aggodalmasan kezde egyre inkább
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tovább fordulni déli irányba, ami nekünk már szembeszél. Gyorsan kézbe kaptam a kormányt, de nem tudtam
utána fordulni, a szél gyorsabb volt. Beggelt mind a két vitorla és szinte visszafele tolta a hajót. A hátsó kiömlő
nyílásokon szökőkútként spriccelt be a víz. Én ekkor már elöl voltam, leszedni a genakkert. Ezt megúsztuk. Mire
elraktam a vitorlát és visszamentem a szél megint az a kellemes északi volt, ami idáig repíte bennünket. Fél óra
múltán azonban stabilan á ordult kele re. Gyorsan lekötöztem a genakkert és zsákba te em, mert eldöntö ük,
hogy mostantól motorozunk. Épp besötétede mire végeztem. Tamás van őrségben, neki esélye sincs leszedni
a vitorlákat, ha valami gáz lenne. Mindenestre minden bekötő kötél a helyen maradt, ha éjjel tartós jó szelem
lesz, visszateszem a genakkert. Közben Pantelleria melle mentünk el (30 tmf-re), gyönyörűen látszódik a hegy
és a fények. Most megyek aludni, már amennyire lehet ebben a libikókában. Ha motorozunk mindig ez az illegés
billegés van. Pfuj!

Pozíció:UTC:12:00. Lat.:37°19’N. Lon.:012° 25,2’E. megte táv: 17,4 tmf. (!)

Mila

3.7 July

3.7.1 Hajónapló, 2015.06.30, úton Málta felé kilencedik nap, 149-ik nap (2015-07-01 06:59) - tothka

Az éjszakai őrség 6-8 csomós szembeszélben telt, így a vitorlázás elmaradt.

[1]

Reggel iszonyatos párás idő le , így a nap felkeltét is felhők mögö élvezhe em csak. 8 óra tájban végleg elült a
szél és iszonyatos köd ereszkede le. Még egy hajóhossznyit sem lehete előrelátni. Visszakapcsoltam a radart és
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csak azt néztem kiguvadt szemmel. Szerencsére nem volt semmi az utunkban. Körülö ünk a nagyhajók ködkürtjei
szóltak. Las Palmasban mi is ve ünk egy kézi kürtöt, Tamás kicsomagolta és megpróbálta megszólaltatni. Egy
vékony macskanyávogásnyi lehelet jö csak ki belőle. Én majd lefordultam a röhögéstől a kormányülésről. Miután
elfogyaszto uk a kapitány omle et, én elmentem aludni. A köd 11 óra körül szállt csak fel, én 1-kor ébredtem.
Végre sikerült aludnom egy kicsit a nyugodt vízen. Ekkor már látni lehete Gozo-t. Már csak 4 óranyira vagyunk
a kikötőtől. Elpakoltam a spi bummokat, elrendeztem a kötélzetet, felpakoltam a puffereket. Már Málta melle
hajóztunk, csak gyönyörködtünk a szárazföldben. Egy idő után már látszo a kőrengeteg a szálloda sor a beach-el.
Sok daru jelzi, hogy még több követ és betont szándékoznak felhúzni i a tengerparton. Ez a rész már egyáltalán
nem tetsze . Kifejeze en lerontja a sziget látképét. Aztán egyre közelebb értünk Vale ához, ahol már sokkal
szebb kép fogado .

[2]

A jellegzetes házformák és színek, az erkélyek, a rengeteg templomtorony.

[3]
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Nem győztem ka ntgatni a fényképezőt.

[4]
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16:40-kor a Norvik parthoz kötve állt az Msida kikötőben. Jani már a mólón várt bennünket, segíte a kikötésben.
Megérkeztünk! Meg-ér-kez-tünk!!!! Nagyon jó érzés! Az egészet még tetézte, hogy Jani is i van. Nagyon örülök,
hogy i és most, és hogy ilyen körülmények közö találkoztunk újra.

[5]

A kikötő mester i nagyon laza, mondta, hogy majd ha kell áram és víz (ezekért i külön kell fizetni) menjünk be
az irodába. A hajó papírokat is majd vigyük be, amikor akarjuk. A nagy beszélgetésben és örömködésben nem
sie ünk a hivatalos dolgok intézésével. (Így még wifi-nk sincsen egyelőre.)
Tamás prezentálta a vacsorát. Janival mi közben elmentünk kenyeret venni. Én egy kicsit nehezen léptem szárazföl-
dre, harmadik nekifutásra sikerült elhagynom a biztonságot jelentő Norvikot.

—
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3.7.2 Hajónapló, 2015.07.01, Málta, 150-ik nap (2015-07-03 19:23) - tothka

Az alapvető teendők elvégzése melle a pihenésről szólt a mai nap.
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[1]

Este elmentünk a part mentén vacsorázó helyet keresni.

[2]
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Beültünk a kiválaszto , szimpa kus helyre és rendeltünk. A pincér lány szépen elmondta, hogy a salátabár hogyan
működik, majd mikor ment volna el és hallo a, hogy magyarul kezdünk beszélni, visszaszólt: "lehet majd magyarul
is rendelni". Rögtön emelve az este hangulatát!
Mind a hárman valami tengeri kaját e ünk, nagyon finom volt, jó választásnak tűnt az é erem. Közben
megérkeze a pincér lány rokonsága is. Zárásig maradtunk. Még egy kellemes beszélgetést is folyta unk Barbival,
a tesóval, autókról, motorokról, hajózásról, magyarokról, mielő ők belevete ék magukat az éjszakai életbe.
Holnapra egész napos kirándulást tervezünk a szigeten, így mi a kikötő felé ve ük az irányt. Visszaérve a Norvikra,
valahogy a cockpit rabságába estünk és egy jót beszélge ünk meg lefekvés elő . Nem későn, de korán sikerült
ágyba kerülni.

—
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3.7.3 Hajónapló, 2015.07.02, Málta, 151-ik nap (2015-07-03 19:26) - tothka

Még tegnap kerestünk a közelben egy autókölcsönzőt, megbeszéltük velük, hogy ma reggel 10-re megyünk az
autóért. Janival elcapla unk abban a reményben, hogy majd autóval jövünk vissza a kikötőbe.
Útközben, útba ejte ük azt az üzletet, ahol a sim kártyát ve ük, még mindig nem műxik a netünk. Az üzletben
a srác próbált valamit bűvészkedni, de nem sok sikerrel, mert épp nem volt áram az egész utcában. Pár házzal
odébb volt az autókölcsönző, akkor neki sem lesz árama. Olyannyira, hogy az ajtaja is zárva volt. A garázson
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keresztül sikerült megtámadni őket és a kedves eladó hölgyet visszahívták az irodába. Közben előkészíte ék az
autónkat. Egy kék, kis Kia-t béreltünk ki egy napra. De az idő már nagyon elszaladt. Tamás is türelmetlenül várt
már a kikötőben.

[1]

Szerencsére Málta nem túl nagy, amit terveztünk azt még így is kényelmesen be tudjuk járni. Nem számoltunk
azzal, hogy este azért már minden be lesz zárva, így a Szent Peter katakombákba nem juto unk be. Két perccel
késtük le a Popey díszlet falu nyitva tartást.

[2]
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Először a Hagar Qim-hez mentünk.

[3]
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[4]

Ez egy ie. 3600-ban építe templom romja, amiből azért elég sok minden megmaradt.

[5]

920



[6]

[7]
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Egy érdekes kiállítással és 4D mozival kezdődö a romok meglátogatása.

[8]
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Villámlo , ese , fújt a szél a mozi teremben. Miután bejártuk a köveket is, beültünk a helyi é erembe. Ma még
reggelit sem e ünk, azt beszéltük, hogy majd útközben bekapunk valamit. Azonban az ismeretlen utak, a navigálás
és nem utolsó sorban a bal oldali közlekedés elvonta a figyelmünkét a gyomrunkról. Teljesen jól kiértünk a városból
és beköszöntö a Máltai táj.

[9]

Keskeny, (néha csak 1,5 autónyi széles) sárga kövekből rako , 1-2 m magas falakkal szegélyeze beton utak
vezetnek egyik városból a másikba.

[10]

923



Néha azért belátni a falak mögé is. Egy két területen látszik a művelés. Nem könnyű a dolguk, iszonyatosan vörös
és köves a föld. Szerintem i az ekevasat nem ismerik. Most meg rengeteg zöld területet lá unk, de leginkább
csak magán gazdaságokat.
Többször megálltunk gyönyörködni a tájban. Kisebb dombok és völgyek te ék még színesebbé a tájat. Szóval o
tarto am, hogy mindez elvonta a figyelmet a reggeliről. A templom rom látogatása után bizony elég éhesen ültünk
be az é erembe. Kinéztük a helyi specialitást és nyulat rendeltünk. Előételnek pedig egy adag csigát.

[11]
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Gondoltuk olyan előételnyi kis adag lesz. Nem volt igazunk. Mind a hárman szinte jól lakha unk belőle, amikor
kihozták a szintén hatalmas adag sült nyúl húst, szó szerint degeszre zabáltuk magunkat.

[12]
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Mellé még nagyon finoman is voltak elkészítve a kaják. Innen Mdina felé ve ük utunkat.

[13]
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Máltan minden épület sárga, hiszen ez a helyi kő színe. Nekem nagyon tetszik ez a szín. Van annyi árnyalata, hogy
az egyszínűség melle ne legyen unalmas. A kő maga beszívja a párát, így a nyári melegben a lakások klímája
kellemesen hűvös. Télen azonban nagyon fáznak. Sokszor kimennek a lakásból, mert kint melegebb van, mint
a ház belsejében. (Ezt a kölcsönzős nénitől tudjuk) (a wiki szerint az átlagos hőmérséklet télen 16°C. A legtöbb
lakásban nincs fűtés.)

Tamás már többször volt i Máltán, úgy írta le nekünk Mdina-t, mint a "halo város", ahol nem lakik senki sem.
(Ez volt régen a főváros). Igaz, hogy az utcákon csak szinte turisták jártak, de azért az ablakokban színes növények
törték meg a sárgaság monotóniáját sok helyen.

[14]

[15]
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Láthatóan élnek i emberek.

Sőt még autók is parkoltak a tereken. Bementünk a templomba.

[16]
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[17]

A templom kövezete márvány kőtáblákból van kirakva ( 0,8mx1,5m).
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[18]

A kőtáblákon bibliai történetek, Máltai történelmi események.

[19]
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Mindenhol freskók, díszes festmények, márvány szobrok, vörös posztó.

[20]
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Ültünk egy picit, nézelődtünk, fotóztunk.

[21]

Még egy kicsit sétáltunk a város sikátoraiban, majd véletlenül visszataláltunk a parkolóhoz, ahol az autónkat hagy-
tuk. Irány a katakomba.

[22]
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[23]

Pár útlezárás mia köröztünk egy kicsit, de végül is pont a katakombák bejárata elő sikerült leparkolni. Azonban
ez csak fél ö g volt nyitva, hatalmas láncon, lakat jelezte, hogy elkéstünk. Cserébe viszont egy kellemeset sétáltunk

933



a főutcán és a főtéren.

[24]

A Máltai főutcák szinte kivétel nélkül igen díszesek. Keresztbe, hosszába szalagok lógnak. Oszlopokon szent képek,
és rengeteg kisebb szent szobor díszí az utakat.

[25]
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A képek vagy címerek mögé legyező formában zászlókat tűznek.

[26]
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A templomok környékén szinte mindenhol ilyenek az utcák.

[27]

És rengeteg templomjuk van.
Most éppen misére harangoztak, jó hosszan, több hangszínben. Közvetlen a templom melle voltunk, inkább
arrébb sétáltunk, i egy kicsit hangos a harang szó.
Málta összességében nagyon szép és nagyon hangulatos. Az emberek kedvesek, a közlekedésben is udvariasak.

[28]
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Érdemes eljönnötök ide!

[29]
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[30]

Amikor jö ünk idefelé és a részletesebb térkép nézetben voltam, látszo , hogy a sziget körül nagyon sok a hor-
gonyzóhely és több kikötő is van körben. Akár vitorlással is érdemes körbejárni. Csak hagyjatok megfelelő időt
magatoknak az élmények beszippantásához.
Elmentünk arra a strandra, ahol anno Tamásék kempingeztek még a Ladával. Nosztalgiáztunk egy kicsit, ter-
mészetesen a felismerhetetlenségig átalakult azóta a környezet.

[31]
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Hazafelé végig a tengerparton jö ünk, nagyon kellemes utunk (és napunk) volt.

—

Mila
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3.7.4 Hajónapló, 2015.07.03, Málta, 152-ik nap (2015-07-05 08:35) - tothka

Nagyon nehezen vesszük rá magunkat az indulásra. Rendszeresen nézegetjük az előrejelzéseket, és mindig csak
szembeszelet látunk, többedszerre is. Mostanra mindannyiunkban o bujkál a megérkezés pillanata, ez nagyban
segí az indulási vágyat is. Jelenleg 12-ére tervezzük az érkezést, ehhez szombaton, holnap indulni kéne. Délelő
elmentünk Janival elintézni a szokásos nagybevásárlást. Ehhez kedvenc kölcsönzős néninket hívtuk segítségül.
Jani a kocsiban várt rám, míg én tudakozódtam. Jani első kérdése, hogy "mi tarto ennyi ideig"-ből, gondol-
hatjátok, hogy mennyi információ tartalomhoz juto am közben odabent. Nem csak a hölgy bevásárlási szoká-
saival ismerkedtem meg, hanem megtudtam, hogy a moziban mit szeret bevinni a filmek nézése közben. Sőt
a kedves mama kedvenc boltosáról is megtudtam, hogy elvált a feleségétől januárban. Cserébe viszont tényleg
olyan ppeket ado , hogy végeredményben gyönyörű árukat sikerült vásárolni. Térképet is rajzolt (talán ez tarto
a leghosszabb ideig), de mindenképp a legérdekesebb végterméke a beszélgetésünknek.

[1]

Hamar megejte ük a bevásárlásokat és még a telefonomra is sikerült végre internetet varázsolni. Délután vissza-
mentünk azokra a helyekre, amik tegnap kimaradtak.
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Nekem nagyon tetsze a Szent Pál katakombák. Találtam olyan lyukakat, ahova csak barlangászok másznak be.
Eleve felkészültem és vi em magammal a fejlámpámat.

[2]

[3]
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Zárásig maradtunk. Utána átmentünk a sziget kele oldalán lévő halászfaluba, Marsaxlokk-ba. I rengeteg színes
halászcsónak van, halászok sztogatják és rendezik a hálóikat.

[4]
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Van rengeteg é erem, ahol minden módon elkészí k a frissen fogo halakat. Bár éhesek voltunk, de most valah-
ogy nem a tengeri kajára vágytunk, így kihagytuk az i eni kajálást. Ha Ti is erre jártok, ne így tegyetek! Ha valahol
érdemes a szigeten halat enni, akkor az i van. Terveink szerint megyünk tovább Vale ába várost nézni, majd o
eszünk valamit. Jani i lako , amíg várt bennünket Gibraltárból, így ő vállalta, hogy elkalauzol bennünket. Első
utunk abba a parkba vezete , ahol a végén a teraszról pazar kilátás van az egész öbölre.

[5]

A park bejáratánál rendkívül elegáns hölgyek és urak várakoztak. Látszo , hogy esküvő lesz.

[6]
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Egy kibeleze csinkvecsento-t tele tömtek virágokkal, és odaállíto ák a park bejárata elé.

[7]
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Egy felirat hirde e, hogy kiknek lesz o az esküvője. Amikor kimentünk a park végén a sétányra, nem csak az egész
öbölre volt jó kilátás, de pont az ala unk lévő teraszos részen volt az esküvői par színhelye. O vannak az ágyúk
is. I nagyon szeretnek ágyúval lövöldözni. Naponta kétszer van bumm-bumm. Jani is mesélte, hogy amikor ő
volt o , pont akkor lő ék el a delet.
Végig sétáltunk a fő utcán, aztán befordultunk szűk utcákba, ahonnan zeneszó és buli hangulat jö ki. Egy hangu-
latos rock kocsmát választo unk. Jellemző a helyiek kedvességére (vagy kíváncsiságára), hogy nagyon hamar
bratyi hangulatba kerültünk a tulajdonos asszonnyal. Először minket faggato , hogy honnan jö ünk, mit csinálunk,
majd ő mesélte el a vendéglő történetet. Úgy látszik ez i nagy hagyomány, nem először találkoztunk ilyen kedves
hozzáállással. Az este folyamán egyszer csak lete ek elénk kis tálkában rágcsákat, majd nagyon finom olíva bo-
gyókat. Később egy tányérnyi sör korcsolyát. Jó üzle érzékre vall, mert rögtön rendeltünk is egy korsó sört. (Tamás
tonikot ivo !) A belső helyiségből finom rock zene (Santana szólt), mi pedig egy két méter széles utcán ültünk az
asztal körül remek hangulatban, a jellegzetes máltai kövekből épült házak hűvösebben. Mikor besötétede , a
sejtelmes fények még hangulatosabba te ék az utcát.

[8]

Ekkora már a környező sikátorok is benépesültek utcai zenészekkel. Remek hangulatot adva az egész városrésznek.
Hazafelé megint benéztünk a parkba, megnéztük hol tart az esküvő. Már nagyban roptak a táncot, a kényelmetlen
magas sarkú cipők helye némelyek mezítláb járkáltak, de nem volt túl nagy a hangulat. Egy diszk dzsoké (disc
jokey) adta a zenéket, há erében a zenekar igen tekintélyes fúvós szekciója élőben nyomta mellé. Engem annyira
nem káprázta ak el. Próbáltam bejutni, hogy egy kicsit feldobjuk a hangulatot. Mondtam is a biztonsági őrnek,
hogy a házasulandók érdekében jö em egy kicsit feljebb tekerni a hangulatot, mert nagyon lapos a buli. De sem
a szövegem sem a rövidnadrágom a flip-floppal, nem győzte meg, így mindke en jót mosolyogtunk, és én vissza-
sétáltam a tribünre a többi szájtá közé. Nem sokat bámészkodtunk. A ma estére terveze starter kaja elkészítése
mára már nem volt reális. Holnap még egy pár dolgot el kell intéznünk indulás elő . (Autó visszaadása, olajvásár-
lás, kormány zsírzás, starter kaja, pakolás, ....). Nem hiszem, hogy délben el tudunk indulni.
Jani édesapját ma műtö ek. Ő sokat telefonált mia a, mi pedig közösen aggódtunk, hogy minden rendben legyen.
Tamás innen is melegen üdvözli Jani édesapját! Mielőbbi jobbulást és jó egészséget kíván neki! Reméli, hogy
egyszer tudnak találkozni és egy jót beszélgetni!
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Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150704_102939.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_162532.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_163000.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_182552.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_191357.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_191626.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_191236.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150703_225944.jpg

3.7.5 Hajónapló, 2015.07.04, Málta, 153-ik nap (2015-07-05 08:56) - tothka

18:30-kor álltunk át tankolni.

Délelő Janival elmentünk visszaadni az autót, de elő e még ve ünk pár üveg vizet és motor olajat (tartalékba).

[1]

[2]
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Közben Tamás készíte e a starter kaját. Azt mondja, hogy ez most még jobban sikerült mint az előző. Ebben most,
birka is van.

[3]
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Utána meg Jani ragaszto egy picit a kipufogó csonkon, én meg az első sziva yút sz to am ki. Ezú al a szint
kapcsolója koszosodo be.
20:20 -kor elindultunk. Szicília déli csücskétől 25 mérföldre szeretnénk elmenni, kb. egy picit feljebb van az aktuális
waypoint-unk. A szelet balról 70-80 fokból kapjuk, erőssége 8-10 csomó. Úgy döntö ünk, hogy feltesszük a groszt,
legalább stabilizálja a hajót motorozás közben.
Beoszto uk az őrséget: Tamás 8-12, Jani: 12-04, Mila: 04-08.
Így, Tamás van most először őrségben, én elhúzok pihenni. Rám fér, egész nap mindig volt valami tennivaló.
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3.7.6 Hajónapló, 2015.07.05, úton Pula felé első nap, 154-ik nap (2015-07-06 17:01) - tothka

Az órámat átállíto am 3/4 4-es ébresztésre, de 1/2 3-kor felébredtem magamtól. Kinéztem, Jani uralta a terepet,
így visszafeküdtem. Nem szoktam ilyenkor már elaludni, de most nagyon jót aludtam az óra csörgésig. Még mindig
nyugodt a tenger, de a szél beerősödö 12 csomó fölé és jó irányból, kb. 80 fokról fúj. Felhúztuk a groszt és a
yankee-t is kite ük. Motorlázunk. Szép stabilan megy a hajó és nyertünk több mint 1 csomót sebességben. Szép
volt a napfelkelte. Először mindent lilára festet, majd előbújt a narancssárga korong is a horizont mögül. Olyan
meleg le , hogy rövidnadrágra és pólóra kelle váltani. A fiúk még alszanak, nagy halászhajó forgalom nincs
errefele, viszont tegnapi vacsiból maradt meg egy kis gulyás leves. Megmelegíte em reggeli gyanánt. Tamás
is felkelt, majd Jani is nyűgösen felébredt, mert felkelte ük a ben szöszöléssel, no meg a motor tér ajtajának
felnyitásával. (Ilyenkor szabadon terjed a motorzaj a hajó belsejében) Még az őrségem ala lecsökkent a szél, így
minden vásznat beszedtem. A szél is befordult velünk majdnem szemben, úgy ahogy azt jósolták. Szerencsére
inkább szellőcskének lehet most nevezni.

Elhagytuk Szicília déli csücskét, be lehet fordulni a csizma sarkának irányára. Felve em az új waypoint-t a sarokra.
227 tmf, azaz kb.. mostantól két nap múlva o leszünk. Még mielő elmentem volna pihizni, Tamás kitalálta,
hogy a maradék bague -ből csinál bundáskenyeret. Nem utasíto am vissza. Így 312 környékén másodszor is
megreggeliztem. Közben összeraktuk a horgász készséget és kilóga uk. Igazából este vagy reggel jó halászni, de
azért megadjuk a lehetőséget a halaknak, hogy nappal is rátaláljanak a csalinkra.

A nappali időjárás az előre jelzéseknek megfelelően működö , azaz nem volt nagy szél. Ami volt az is szemből.
Szépen halkan duruzsol a vasgenakker. Viszont holt hullámzás van, de egyáltalán nem zavaró. A szél nem indokolja,
hogy egyáltalán hullámok legyenek.

Tamás ma sült csirkét tálalt krumplipürével és uborkasalátával.

[1]
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Nagyon finom volt. Séfünk még a személyes szokásokat is figyelembe ve e. Aki nem szere a fokhagymát, annak
fokhagyma nélkül készült a kaja, aki pedig az ecetes levet nem szere , annak nem tocsogo az uborka salátája
az ecetben. A mai ebéd továbbra is ékes bizonyítéka volt, hogy a Norvik, Tamás jóvoltából, rászolgált a Michelin
csillagos minősítésre.

A horgot nappal többször beszedtük, amikor delfineket lá unk. Nem akartuk, hogy véletlenül is rákapjanak. A
délután folyamán aztán véglegesen behúztuk. Hajnalban pirkadatkor ismét kiengedtem, bár nem tudom mit kez-
denék Rudival, ha véletlenül rákapna a horogra.

Egy aranyos sztori juto még eszembe Máltáról. A starter kaja elkészítése szerves része az indulási procedúrának.
Azon belül is a hús beszerzése hozzá egy kardinális kérdés. Utolsó elő nap délutánján, amikor mentünk vissza a
kikötőbe, az egyik utcában egy hentes üzletet fedeztünk fel, viszonylag közel a kikötőhöz az egyik sikátoros utcában.
A másnapi hús beszerzésnek ez lesz a forrása, gondoltuk. A neve is nagyon tetsze : "Sarki Hentes". Amikor azon-
ban másnap a húsvásárlási feladathoz értünk, szomorúan tapasztaltuk, hogy az üzlet zárva, a vasredőny teljesen le
volt eresztve. Éppen két szállító munkás tölt valami nehéz csomagot. Láthatóan helybeliek voltak, megkérdeztük
tőlük, hogy mikor van nyitva a hentes. Mondják, hogy délelő , de kopogjunk be oldalt a lakás bejáratánál, mert a
hentes o lakik. Kopogásunkra azonnal nyílt egy ajtó és egy mosolygós hölgy közölte, hogy valóban zárva van-
nak, de szívesen kiszolgálnak bennünket, mondjuk el, mit szeretnénk. Behívo a boltba. Így a hátsó bejára-
ton keresztül betessékeltek a boltba. A hentes és felesége dolgoztak o . Természetesen (de jó is lenne, ha ez
nálunk is természetes lenne!) hamar kideríte ék, hogy honnan jö ünk és mit csinálunk. Mondtuk birkahúst sz-
eretnénk. Mondták, hogy nekik nincs ugyan helyi birkájuk, de van Új-Zélandról fagyaszto combjuk. És különben
sem ajánlják a helyi birkát, mert az nyomába sem jön az új-zélandinak. Mondtuk, hogy mi pörköltet szeretnénk
belőle csinálni. Erre a fickó felszeletelte egy jó erős gépi fűrésszel a fagyo húst kb. 2 cen s karikákra. Ha fe-
lenged így lényegesen könnyebb lesz felkockázni. Megve ük a marhahúst is és azt is felszeletelte kockákra, csak
bele kell rakni a fazékba. Nagyon szép húsok voltak. Amikor mondtuk, hogy mi Magyarországról jö ünk, csak an-
nyit mondo "remélem jó csípősen készí k a gulyáslevest, mert én úgy szeretem" ?? A darált húst is nagyon szép
alapanyagból te e be a darálóba. (fasírozo lesz majd belőle) Közben nagyon kellemesen elbeszélge ünk. Mi is
megtudtuk, hogy mi a napi ritmusuk, hogy a két gyerkőcért mikor kell iskolába menni, és hogy mennyire szere k a
máltai éghajlatot, télen is kellemes idő van, stb. Szóval percről perce élvezetesebb volt a vásárlás. Én megígértem
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nekik, hogy másnap viszek kóstolót a gulyáslevesből. A férfi nagyon örült neki. Azt mondta, hogy biztos benne,
hogy jó a szakácsunk, az alapanyag minőségében meg biztosabb, úgyhogy rossz nem lehet. Sajnos mivel a starter
kaja csak másnap készült el és így is kapkodtunk a mielőbbi indulás mia , elmaradt a séta a kóstolóval a sarki
henteshez. Majd valahogy exkuzálom magunkat, a telefon száma megvan.

Pozicio:UTC:12:00. Lat.:36° 57,970’N. Lon.:015° 49,49’E. megte táv: 91,4 tmf. (15,5 ala )

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_20150705_185608.jpg

3.7.7 Hajónapló, 2015.07.06, úton Pula felé második nap, 155-ik nap (2015-07-07 17:30) - tothka

Reggel 9 felé megélénkült a szél 13-17 csomóval fújt. Igaz, hogy 30 fokról, ami szembe van, de azért felránto uk
az összes vitorlát és ráfordultunk még 30 fokot. Így Korfu felé ve ük az irányt, de legalább végre lekapcsoltuk a
vasgenakkert. Én elmentem aludni. Kisvártatva a motor indításra ébredtem. Sajnos egyben a motor leállásra is.
Valószínű beparafinosodo a gázolaj a csőben és nem kapo üzemanyagot a gépezet. Tamás átkapcsolta a ke es,
napi tartályra, egy kis pumpálás után pöpecül indult a motor. Később menet közben újra visszakapcsoltuk az első
tartályt, amikor már üzem melegek voltak a csövek. Valószínűleg a gázolaj minősége hagy kívánni valót maga után.
Rövidebben: szar a máltai gázolaj. 8 mérföldet azért sikerült vitorlázni, igaz, hogy ehhez 30 fokot el kelle térni a
ro ától, de legalább vitorláztunk!

Tamásék első osztályú kapitány omle et e ek ebédre, én nem kértem, nem voltam éhes és nyűgös voltam az
álmosságtól is.

A délután is nyugodt tengeren és kevéske széllel telt. Rendületlenül motorozunk tovább, miközben Tamás a kony-
hában nagy alkotásra készül. Fasírt lesz krumplifőzelékkel. Az eredmény valóban első osztályú le . Mind a három
tányért sztára nyaltuk.

Vacsora közben teljesen úgy néze ki, mintha egy hal ficánkolna a horgon. Jani meghúzta és tényleg nehezebb
volt és látszo is, amint a felszínen is vergődik. Gyorsan arrébb raktuk a tányérokat, elpakoltunk mindent az útból,
előkerült a láda, a nagykés és a kiemelő csáklya. Jani pedig húzta befele a halat. Az meg ficánkolt, és ha Jani egy
picit elengedte húzo le a mélybe. Már tervezge ük, hogy mi lesz belőle. Én elhelyezkedtem a fényképezővel a
kedvező állásba. Amikor azonban látótávolságba került, csupán egy hatalmas vas hálót lá unk, ami beleakadt a
horogba. A horgot visszaengedtük, a vas hálót a hajó végébe a szemétbe dobtuk, majd mindent visszarendeztünk
és befejeztük a finom, főzeléket.

Olvastunk, napoztunk, Tamás aludt, majd a sötétedés beálltával megkezdődtek az egyéni őrségek.

[1]
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Amikor én jö em ki, 4 órakor, 12-15 csomós szél fújt és kb. 50 fokból. Janival felhúztuk a grószt és kiengedtük a
yankee-t, majd Jani is elment pihenni. 10 fokot kelle csak eltérni a ro ánktól, cserébe 6 csomó fele motorlázunk,
a hajó stabilan megy. Még 20 mérföld van a csizma sarkáig, azaz 3 óra múlva o leszünk. Aztán majd kiderül, hogy
milyen szelet hoz az Adria.

Pozíció:UTC:12:00. Lat.:38° 28,662’N. Lon.:017° 16,37’E. megte táv: 117 tmf.

—–

Mila
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3.7.8 Hajónapló, 2015.07.07, úton Pula felé harmadik nap, 156-ik nap (2015-07-08 18:43) - tothka

Szerete el várom az érdeklődőket egy kis ünnepségre július 12-én, vasárnap délután 14 és 16 óra közö a pulai
ACI Marinában, a parton.

A Norvik ezzel befejezi 3 éves földkerülő útját!

A kikötő címe:

ACI Marina Pula
Riva 1
52100 Pula

Horvátország
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Feleségem (tel: +36 20 925 2825) vasárnap reggel indul, vele is jöhe ek, másnap visszafelé autóban egy hely
biztosíto .

Tamás

A hajnali 4 órás erősödés kitarto 1/2 9-ig, amikor is elérkeztünk a csizma sarkához lete waypoint-hoz, Santa
Maria Leuca közelében. I már érvényesült az Adriáról kiömlő szél hatása és még jobban el kelle volna fordulni a
ro ától. E helye inkább a takk váltás melle döntö em, így egyenesen a Santa Luca világítótornya felé hajóztunk.
A reggel 8-kor letöltö grib alapján érdemes a csizma mentén, viszonylag a part közelben menni felfele. Már
az Adrián vagyunk (eddig a Ion tengeren voltunk), jövünk, egyre jobban i hon vagyunk. Ezzel a takk váltással
tulajdonképpen megkezdtük a közeledést a parthoz. Fura érzés. A biztonságérzetem egyre csökkent, ahogy a
part fele közeledtünk. I az óceán/tenger közepén tökéletes biztonságban vagyunk, a part közelében egy csomó
veszély leselkedik ránk (zátonyok, halászok, halász bóják, szemét, össze-vissza szél, ha pl. i csavarodik a kihajtásra
valami és sodródunk a part felé, stb.) A takk váltás közben jö fel Tamás és ő is ugyanezt mondta, amikor lá a,
hogy közeledünk a parthoz.

Sajnos a csizma sarkának megkerülése nem hozo kedvező változást, sőt! Totál szembe szelet kaptunk. 12
csomó fele értékkel. A motor 1750-n pörög (ez a maximum, amikor még nem kavitál a csiga, és i a teteje
a sebesség/fogyasztás aránynak), átlagsebességünk 4 csomó. Még szerencse, hogy nincs mellé hullámzás, így
tudunk szembe motorozni. Sajnos ez maradt egészen es g. Közben pihentünk, beszélge ünk, strandoltunk, és
természetesen a séf jóvoltából finomakat e ünk. Ebédre a krumplifőzelék maradék csusszant le tükörtojással. (Én
ebből nem kaptam, :(, nem juto .) vacsorára csirke volt sült krumplival és salátával. Tamás sült krumplija nagyon
jól sikerült.

Tegnap is volt egy találkánk a par őrséggel és ma is. Egyenesen a hajó fele jönnek, majd amikor kb. 0,5 mérföld
közel érnek, megfordulnak és tovább állnak. Gondolom, a menekült szállító hajókat keresik. Nekünk van AIS-unk,
ami azért nagy előny ilyen szempontból is. I a Földközi tengeren ez volt a negyedik találkozásunk a par őrséggel,
és egyszer sem jö ek közelebb a hajóhoz, egyszer sem ellenőrizték közvetlenül.

Volt még egy kapásunk a horgász készséggel, de ezú al egy nejlon zacskót sikerült csak kifogni. Nem is baj! Annyi
kaja van a hajón, hogy legalább 2 hé g vastagon elélünk rajta.

Békésen és vitorlázás mentesen telt a délután és az este is. Nagy történése a navigációnknak, hogy elszakadtunk az
olasz partoktól, a következő waypoint már Ca at kikötője, ahova holnap este érkezünk várhatóan. I remélhetőleg,
el tudjuk intézni a még szükséges papírokat a horvátországi tartózkodáshoz.

Amióta bejö ünk az Adriára, különös érzés van bennem. Mostanra megfejte em. Leszűkült a tér és ezzel együ
(vagy fordítva) leszűkült az idő is. Egy napon belül harmadik waypoint, ismét órákban, percekben gondolkodunk
és valahogy olyan szűk a tér, nincs hely navigálni és variálni, kitalálni egy op mális útvonalat a szélhez képest.
Ezek a biztos jelei a beszűkülésnek. Vége a tengeri hajózásnak, vége a végtelen érintéseinek. Ugyanakkor már
nagyon várom a megérkezést azokhoz, akikkel lélekben tudtam csak együ lenni eddig. Nincs tehát rossz kedvem
a végtelen elmúlása mia , sőt! Olyan élményekben és érzésekben (!) volt részem, amit még jó darabig lehet
csócsálgatni, élvezni.

Józsinak ez úton is köszönöm, hogy esténként rádiózha unk, hogy profi módon segíte nekünk, hogy idevarázsolt
egy kis családot nekem is és Tamásnak is. És te e ezt kitartóan! Hálás Köszönet!

Pozíció:UTC:12:00. Lat.:40° 9,918’N. Lon.:018° 34,371’E. napi megte táv: 122 tmf.

—

Mila
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3.7.9 Hajónapló, 2015.07.08, úton Pula felé negyedik nap, 157-ik nap (2015-07-09 18:20) - tothka

Gyenge ellen szélben motoroztunk Ca at irányában. Este 6-ra szeretnénk odaérni. Ha a hivatalok még nyitva
lesznek, akkor elintézzük a papírokat. Mindenkepp egy éjszakát horgonyon tervezünk tölteni, mert Ca at egy
nagyon szép és kellemes város.
Egyre közelebb a túra vége, sőt most már nagyon nagy biztonsággal ígérhetjük, hogy vasárnap délben, délután
fogunk megérkezni Pulába. Mindenkit szerete el varunk egy pohár pezsgőre!
Hallo uk, hogy o hon dög meleg van, i a hajón sem különb a helyzet. Folyik rólunk a víz, pedig azért egy kis
menet szél hűt bennünket. Talán ennek a melegnek is tudható be, hogy megint leállt az AIS rendszer, és vele
együ a plo er és a számítógép is 5 percenként újra boot-ol. Lázad a technika. Kikapcs-bekapcs sem segíte
elsőre. Adtunk az eszközöknek egy kis pihenő időt, ezt megköszönve végre elindultak. Meg egy isteni birka gulyás
levest kaptunk ebéd gyanánt, amikor már csak 5 mérföldre voltunk Ca at-tól. Ennél szebb megérkezés nem is kell.
Az i eni domborzat gyönyörű látványt ado , ahogy egyre élesebben tűnt elő a párás levegő mögül.

[1]

[2]
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És hozzá a gulyásleves! Mennyei.
A vám mólóhoz kötö ünk ki.

[3]
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[4]

[5]
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A kikötős fickó gyorsan elmondta, hogy hol találjuk a rendőrséget, hol a kikötő kapitányság, milyen sorrendbe
kell a procedúrát végigjárnunk. És hogy 100 kuna (13 EUR) csak az, hogy ide a vám mólóhoz kötö ünk, ahonnan
amilyen hamar csak lehet, el kell mennünk. Sajnos a rendőrségen, a bejelentkezésnél, kifogtunk egy túlbuzgó
nyikhaj sztecskét, aki azzal kezdte, hogy egy hajóhoz csak egy embert enged be, a kapitányt, és a többiek azonnal
menjenek vissza a hajóra, le sem jöhe ek volna. Én kb. 3-szor megpróbáltam elkezdeni egy mondatot, kérdezni,
elmondani, hogy mit is szeretnénk, de csak a levegő vételig juto am, az első szónál mindig belevágo a szavamba
egyre azt szajkózva, hogy hajónként egy ember, a többiek menjenek vissza a hajóra. Nem volt mit tenni, o hagy-
tuk Tamást, mert a kapitányhoz ragaszkodo . Én azért a biztonság kedvéért a közelben maradtam, valami azt
súgta, hogy szükség lesz rám. Sem Tamás, sem a nyikhaj nem ugyanazt az angolt beszélték, így az első percben
úgy összevesztek, hogy közbe kelle lépnem. Ekkor már a rendőr is hajlandó volt az információ közlésre, mondta,
hogy kéri mind a hármunk iratait. Jó mondok, mondha ad volna hamarabb is, mindjárt hozom. Amikor vissza-
mentem megnézte az iratainkat, és csak ekkor közölte, hogy menjünk előbb a kikötő kapitányságra, o kiállítják
az éves matricát és o kell leadnunk a crew listát is. Szegény fafejű barom, ha mindjárt ezzel kezdi, rögtön meg-
nézhe e volna mindannyiunk iratát és mehe ünk volna intézni a lényeget, a kikötő kapitányságon. Ha valaki a
jövőben hasonló ügyintézésre kényszerül, ne a rendőrségre menjen először, hanem a kikötő kapitányságra. I
kifize az idegenforgalmi adót, leadja (vagy elkészí ) a crew listát, azzal átballag a rendőrségre, o csak elveszik
és ennyi. Készen van. Ehelye ez a f....kalap rohangáltato (volna) bennünket a hajó és az iroda közö legalább
háromszor. Így az első óráink Tamás nyugtatásával teltek, akit roppantul felbosszanto ez a fogadtatás. Nem volt
jó belépő a Horvátok részéről.
Aztán átálltunk az öbölbe horgonyozni. A par alnál horribilis árak le ek volna. Felfújtuk az új dingit, beraktuk a
motort és elindultunk városnézésre. Klassz és kényelmes ez az új csónak. Ca at nagyon jó hangulatú, kellemes
város. Finom fagyival nyito unk, majd egy kis séta után beültünk egy jó kis sörözőbe, ahonnan a Norvikot is
látni lehete . Innen záróra után mentünk el. Jó néhány sor és sanbuca elfogyasztása és nagyon kellemes beszél-
getések után. Sikerült beszállni és visszanavigálni a Norvikra, ahol zenével fűszerezve folyta uk. Jó korán sikerült
így lefeküdnünk.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:42° 16,454’N. Lon.:018° 14’E. napi távolság: 128 tmf

—–
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3.7.10 Hajónapló, 2015.07.09, úton Pula felé ötödik nap, 158-ik nap (2015-07-11 06:25) - tothka

Reggel gyorsan kiugro am a bocival a pékségbe. Mindannyian ráizgultunk egy jó kis burekre. Amikor mentem
visszafelé, azt látom, hogy a kikötő kapitányság csónakja minden hajóhoz odamegy és mondanak valamit. Velem
sem kivételeztek a kis bociban. Délután 2-kor jön egy nagy utasszállító, több mint 100 láb, és megkérték a hor-
gonyzó hajókat,hogy álljanak át máshova. Minket ez nem nagyon érint, szeretnénk a délelő folyamán tovább
indulni. Ez sikerült is. 1/2 12-kor felszedtük a horgonyt és irány észak. Sajnos nem sok a szél, az is szemből. A nap
hátralévő része pihenéssel és a dög meleg elviselésével telt.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:42° 37,9’N. Lon.:019° 3,55’E. hátralévő távolság Puláig: 242 tmf

—

Mila
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3.7.11 Hajónapló, 2015.07.10, úton Pula felé hatodik nap, 159-ik nap (2015-07-11 06:29) - tothka

Böngésszük a helyi időjárás előrejelzést, a prognoza-t, de semmi jóval nem kecsegtet. Erősödő szelet mutat és
természetesen mindig szemből. A szöveges leírásban kisebb frontokat és zivatarokat is jósolnak elszórtan. Amikor
kibukkantunk a Mljet sziget alól és Vis melle éppen északra fordultunk egy hatalmas folt jelent meg a radaron
tőlünk pár mérföldre. Egy esőfelhő. Az a zivatar, ami már a radaron is látszik, nos, abba nem tanácsos belekerülni.
Futo unk is, ahogy a lábunk bírta, azaz nyomtunk egy 30 fokot balra. Szerencsénkre a zivatar kele irányba terjedt
és szépen elhaladt. Közben csak úgy cikáztak a villámok a zivatar irányából és a hátunk mögül is. Amint lehete ,
visszaálltunk az északi irányunkra és iszkoltunk a hátunk mögö feltehetőleg hasonló szörnyeteg elöl. Egy pár
csepp esővel megúsztuk a kalandot.
Ahogy a szél erősödö a hullámok egyre nagyobbak le ek. Ráadásul össze vissza hullámzo , mintha egy lavorban
lennénk. Úgy döntö ünk, hogy behúzódunk a szigetek közé és a Kornátok közö ill. Zadari-csatornában megyünk
inkább felfelé, o nem lesznek legalább nagy hullámok. Mire a Murter tengerhez értünk a szél már 20-22 csomó
volt. Elhatároztuk, hogy vitorlázunk egy kicsit, ha már így alakult. Tamás elő e gyorsan elkészíte e az ebédet: birk-
agulyás és marhagulyás. Mi Janival közben előkészíte ünk mindent és felhúztuk a vásznakat. A groszt ke es reffen,
mégsem kéne, hogy a nyakunkba omoljon a finom leves. Szinte átsuhantunk így vitorlával ezen a szakaszon. Majd
takkot válto unk. Kipróbáltuk, tényleg nem sikerült éles menetből éles menetbe fordulni. Ennek legfőbb oka,
hogy a yankee-t be kell tekerni, mert nincs hely, hogy a szél átvigye. Ezala viszont a hajó annyi sebességet veszít,
hogy már nem kormányozható át a széllel szembeni holt ponton. Még egy takk váltás és beértünk a csatornába,
ahol már szembe szelünk volt. Leszereltük a vásznakat és ismét motoroztunk. Rövidet, de legalább vitorláztunk.
Már sötétede és a szél is egyre csökkent. Így legalább nyugodtan tudtunk aludni. Időben jól haladunk. Terveink
szerint az utolsó éjszakát horgonyon tudjuk tölteni az Isztria egyik déli öblében. Így a vasárnap déli megérkezés
Pulába szinte biztosnak látszik.
Pozíció:UTC:12:00. Lat.:43° 34,85’N. Lon.:015° 41,19’E. hátralévő távolság Puláig: 132 tmf
—–

Mila

3.7.12 Hajónapló, 2015.07.11, úton Pula felé hetedik nap, 160-ik nap (2015-07-24 13:11) - tothka

Mára nem is terveztünk vitorlázást, motorral toljuk, hogy elérjük az Isztria déli öbleit. Még válogatunk az öblök
közö , hogy melyikbe menjünk. Végül is Medulint néztük ki. Abszolút véde öböl, közel a város. Napközben
Tamást felhívták a Hound hajóról. Vankó Bence és kedvese éppen az Isztria nyuga oldalán csorgo lefele, amikor
a naplónkban olvastak, hogy a Norvik pedig, pont odatart. Megbeszéltük, hogy az első sziget elő találkozunk a
vízen. Már közelíte ünk, amikor a szigetekhez és az öblökhöz, amikor egy vitorlás keresztezte az utunkat. Szépen
kiszámolta, hogy átmegy elő ünk. Én megnyugodtam és folyta uk utunkat. Egyszer csak ugyanaz a vitorlás meg-
fordult és még egyszer átment elő ünk. Néztem, hogy miért csinálta, aztán látom, hogy a cockpitben vadul integet
valaki. Én el is felejte em már a délelő infót, hogy valakivel találkozni fogunk, ösztönösen feléjük húztam a ko-
rmányt, hogy segítségükre legyek. Amint melléjük értünk, magyarul köszöntö ek, Bence és Szilvi, no meg Rizling
volt a fedélzeten. Megbeszéltük, hogy ők is jönnek Medulinba horgonyozni.

[1]
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Az öbölbe érve látjuk, hogy tele szórtak bójával és rengeteg szabad bója van. Ezen felül, ki is jö elénk motorc-
sónakkal egy fickó és mondta, hogy majd ő mutat nekünk bóját. Mondtam, hogy 2.2 a merülésünk és 30 tonnát
kell bírnia a bója kötelének. Egy picit csóválta a fejét, de azért azt mondta jó lesz. Egy kicsit később megérkeze a
Hound is és a mögö ünk lévő bójára kötö ek. Nekünk már elfogyo a sörünk, így nem ltakoztunk, amikor hideg
sört ajánlo ak fel, amikor átjö ek a Norvik fedélzetére. (Rizling horgony őrségben a hajón maradt.)
Az este folyamán közösen vacsoráztunk a parton, majd a Hound cockpitjén folyta uk a beszélgetést. Bence nagyon
finom házi bort ado nekünk. Mondanám, hogy próbáljatok ki Ti is, de szerintem mindet megi uk :)

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_20150711_143241.jpg

3.7.13 Hajónapló, 2015.07.12, úton Pula felé nyolcadik nap, 161-ik nap (2015-07-24 13:12) - tothka

Ébresztő reggel 7-kor. 8-kor a motor és a Norvik elindult a végcél, Pula felé. Az öbölben, ahol bóján álltunk,
minden nyugodt és csendes. A víztükör sima, szellő sem rezdül. Az öbölben mindenki (hajósok) alszik, csak a
partról hallatszik ide a reggeli készülődés zaja. Óvatosan kikúszunk az öbölből, mert reggelre 0,6 m víz maradt
csak ala unk. A kifele vezető csatornában már több hajóval is találkozunk. Vannak, akik messzi cél elérése mia
keltek korán vannak, akik a friss halért és akadnak olyanok is, akik egyszerűen a meleg elől menekülnek. Mi pedig
azért keltünk, hogy 3 év és sok ezer mérföld után megkössük a masnit azon a ro án, ami az egész földet körbe
fogta. A Norvik Pula felé tart, ahol befejezi a földkerülését. Izgato , szomorú és boldog vagyok.

Micsoda megérkezés lesz ez a mai!
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[1]

Minden megérkezés egy hatalmas mámor, de a mai különlegesebb lesz az eddigieknél.

[2]
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A Norvikot ünnepi díszbe öltözte ük. Hátra felé (achter) felhúztuk az összes ország lobogót, ahol Tamás járt a
Norvikkal, előre fele (forestag) a kód lobogókat húztuk fel. (Kvíz kérdés, hogy mit írtunk fel ezekkel a lobogókkal)
Amint kiértünk az öbölből a nyílt vízre a szokásos szembe szellő fogado bennünket. Útközben elpakoljuk a vi-
torlákat, spi baumokat. Még egy fél órás passzát szelezésre is vállalkoztunk. Ehhez természetesen vissza kelle
fordulni egy picit.

[3]
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Ezzel az örömvitorlázással búcsúztunk a genakkertől (gyenge szeles vitorla) egyben egy kicsit meg is száríto uk.
Közben Tamás Ka val egyezte e az érkezési időt. Ka ék 1 órára érnek Pulába kocsival. Mi is úgy időzíte ünk. Már
a pulai öbölben voltunk, amikor séfünk felszolgálta a fenséges marha pörköltet, ebéd gyanánt.

[4]
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[5]

A kikötésnél kisebb családi fogadóbizo ság várt bennünket.
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[6]

Pezsgő, pogácsa és némi örömkönnyek közö ünnepeltük a földkerülés utolsó mozzanatát.

[7]
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Utolsó bejegyzésem a hajónaplóba: 13:30 motor leáll.

[8]
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Valami nagyszerű dolog véget ért. Tamás hatodik magyarként, a saját maga által építe vitorlással, körbehajózo
a földön.

[9]

Gratulálok kapitány úr!

[10]
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Én is búcsúzom a naplótól, nagy meg szteltetés volt számomra, hogy a Norvik naplóját írha am az elmúlt pár
napban. Búcsúzom a napfelkeltéktől is , viszem magammal azt a sok érzést, és élményt amit Las Palmas óta kaptam
a Norvik és Tamás társaságában.
Jó szelet!

—

Mila

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4504.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4516.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4519.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4535.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4544.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4546.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4547.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4553.jpg
9. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4556.jpg
10. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_4561.jpg

Vasali József (2015-07-27 12:41:25)
Tóth Tamás úr. Teljes szívemből gratulálok a nem hétköznapi sikeredhez. Nagyon örülök, hogy részese lehe em a naplódon
keresztül az utazásodnak. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberek vannak Magyarországon. Gratulálok.
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3.8 December

3.8.1 Földkörüli út összefoglalója (2015-12-25 10:39) - tamastoth

Hamarosan…

3.8.2 2015 Karácsony (2015-12-25 10:48) - tamastoth

Pirate a ack with a lucky ending at Christmas 2015.

[1]

[2]
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[3]

[4]
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És végül a szerencsés folytatás …

[5]
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[6]

[7]
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Áldo karácsonyt és boldog Új évet kívánunk!

[8]

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4897.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4896.jpg
3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4888.jpg
4. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4894.jpg
5. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4883.jpg
6. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4885.jpg
7. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4880.jpg
8. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2015/12/WP_20151224_19_15_00_Pro-785362-2.jpg

mila (2015-12-25 10:51:15)
Én is kívánok a Norvik teljes legénységének Békés és Áldo Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Steven Subert (2015-12-26 09:48:47)
Kedves NORVIK, Kedves Tamás! Áldo Békés Karácsonyt Neked és Családodnak. A szeretet öleljen körül örökké. Barátság-
gal: Steven Subert, Penelope Dolphin
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4. 2016

4.1 July

4.1.1 Összefoglaló a NORVIK első földkerülő útjáról (2016-07-07 16:54) - tothka

Pár nap híján egy év telt el, hogy a Norvik megérkeze az Adriára közel hároméves földkerülő útja után.

Hogy ez mekkora teljesítmény, ki-ki eldönthe saját habitusa alapján, nekem egy óriási megnyugvást jelente ,
hogy megvalósíto am kora gyerekkori álmom. Nem győzöm ismételni, ehhez milyen sok segítséget kaptam első-
sorban a családomtól, barátaimtól és a napló olvasóitól.

Néhány összefoglaló adat az útról.

Az út két hónap híján három évig tarto és hajózásilag három szakaszra bontható. Horvátország – Új-Zéland,
Új-Zéland – Dél Afrika és Dél Afrika – Horvátország. Én inkább két szakaszt különböztetek meg, az első szakaszt
Mar nique-ig, ahol úgy gondoltam nem elhivato a társam a földkerülésre és az utána lévő nyolcszor hosszabb
szakasz, ahol egyedül vállaltam az út minden kockázatát. A Karibon a Kis-An llákat szinte oda-vissza és az Indiai
Óceán első szakaszát a Cocos Keeling szigetekig végig hajóztam egyedül. Ezeken az utakon nagyon összebarátkoz-
tam a Norvikkal, úgy gondolom i váltam igazi tengerésszé.

Az út során 27 crew volt a Norvikon, gyakorlo vitorlázok és első utasok vegyesen. Ennek kezelése komoly feladat
és felelősség volt, remélem senkit nem ijeszte em el. Csak egyetlen crew-t nem vennék fel újra, Igort, az orosz
utazót, azt hiszem ez a naplóból is lejö . Kisebb nézeteltérések voltak másokkal is, de ezek mindig elrendeződtek.
Én inkább arra emlékszem, hogy találtam sok igazi barátot, akikben 100 %-ig megbízha am és a szó értelmét,
hogy a bajtársiasság megtapasztalha am. I most semmiképpen nem szeretnék neveket emlegetni, főleg nem
a honfitársaimét, csak egy külföldi srácot, Bertrandt, akivel átvitorláztam ke esben a Csendes-óceánon autopilot
nélkül 23 nap ala a Marquesas szigetekre 3400 tmf-et. Erre a teljesítményre vagyok a legbüszkébb. Akik nem
olvasták a részleteket, hat órás váltásban hajóztunk végig egy hangos szó nélkül, mosolyogva és jókat kajálva. Azóta
van két sokkal erősebb autopilotom, a tartalékot még soha nem kelle használnom.

Mennyi mérföld, mennyi tenger, ez a naplóból lemérhető, nem csinálok sta sz kákat, arról, sem, hány országban
jártam, de az útlevelem szinte tele van.

Remélem még sok mérföld, tenger és ország vár rám.

TT.

skipper

SY Norvik

4.1.2 Az elmúlt egy év 2015.07.04 – 2016.07.04-ig (2016-07-07 17:03) - tothka

Hihetetlen jó érzés volt hazaérkezni, megcsinálni a nagy kalandot és érezni az o hon melegét. Viktor fiamnak
sikerült megint meglepetést okoznia, mivel a megérkezésünk utáni hétvégén meglátogato minket a hajón. Kevés
a szabadsága, ezért munka után elrepült Ljubjanába, i bérelt kocsit, majd vasárnap du. vissza, így nem kelle
szabit kivenni és egy szép hétvégét töltö ünk együ .

Kis nega vumok azért vannak, pl. teljesen szétment a jobb vállam Gibraltár után egy sérüléstől, aminek műtét le
a vége és sok hónap rehab. Ez egy „kicsit” módosíto a a terveze programokat, vagy inkább csak késlelte e.
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Hogy ne maradjak vitorlázás nélkül, Nagy Imre barátom meghívo egy Folke-boat rega ára még augusztusban,
utána még családi hajózás volt a Norvikkal, majd a műtétem elő a hajót téliesíte em.

A karácsony teljes családi körben telt, ez nálunk sajnos ritka esemény. Több, mint hét hónap után áprilisban lá am
újra a Norvikot, minden ka anásra működö .

Májusban Ka val, kéthete Gáborral és Tomival voltam a Norvikon, alakul az info rendszer és minden a helyére
kerül.

Júniusban tarto am egy élménybeszámoló előadást Zürichben a Katolikus Magyar Misszióban, amit összekötöt-
tünk egy kis unokázással Viktor fiaméknál.

[1]

Közben építem az új fészket Gárdonyban, hol kisebb, hol nagyobb sebességgel.

[2]
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A múlt héten volt nálunk Évi és Géza a Rotor legénysége barbecue-zni, a körülmények cruising hajósak voltak, a
hangulat szintén.

[3]

TT

1. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_0169.jpg
2. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2016/07/P6292239.jpg
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3. http://www.norvikinfo.com/wp-content/uploads/2016/07/P6292240.jpg
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	Hajónapló, 2014.04.13, Whangarei, Új-Zéland 22-ik nap (2014-04-13 11:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.14, Whangarei, Új-Zéland 23-ik nap (2014-04-15 08:32) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.15, Whangarei, Új-Zéland 24-ik nap (2014-04-15 08:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.16, Whangarei, Új-Zéland 25-ik nap (2014-04-16 06:43) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.17, Whangarei, Új-Zéland 26-ik nap (2014-04-18 13:05) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.18, Whangarei, Új-Zéland 27-ik nap (2014-04-18 13:09) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.19, Whangarei, Új-Zéland 28-ik nap (2014-04-19 09:11) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.20, Whangarei, Új-Zéland 29-ik nap (2014-04-20 06:22) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.21, Whangarei, Új-Zéland 30-ik nap (2014-04-22 10:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.22, Whangarei, Új-Zéland 31-ik nap (2014-04-22 10:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.23-24, Whangarei, Új-Zéland 32-33-ik nap (2014-04-23 15:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.25, Whangarei, Új-Zéland 34-ik nap (2014-04-30 15:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.26, Whangarei, Új-Zéland 35-ik nap (2014-04-30 15:51) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.27, Whangarei, Új-Zéland 36-ik nap (2014-04-30 16:01) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.28, Whangarei, Új-Zéland 37-ik nap (2014-04-30 16:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.04.29, Whangarei, Új-Zéland 38-ik nap (2014-04-30 16:23) - tothkati

	May
	Hajónapló, 2014.04.30, Whangarei, Új-Zéland 39-ik nap (2014-05-04 13:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.01, Új-Zéland 40-ik nap (2014-05-04 14:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.02, Új-Zéland 41-ik nap (2014-05-04 14:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.03, Új-Zéland 42-ik nap (2014-05-04 14:59) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.04, Whangarei, Új-Zéland 43-ik nap (2014-05-04 15:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.05, Whangarei, Új-Zéland 44-ik nap (2014-05-05 13:50) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.06, Whangarei, Új-Zéland 45-ik nap (2014-05-06 12:51) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.07, Whangarei, Új-Zéland 46-ik nap (2014-05-09 05:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.08, Whangarei, Új-Zéland 47-ik nap (2014-05-09 05:29) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.09, Whangarei, Új-Zéland 48-ik nap (2014-05-11 10:42) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.10, Whangarei, Új-Zéland 49-ik nap (2014-05-11 10:52) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.11, úton Fiji felé 50-ik nap (2014-05-11 17:16) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.12, úton Fiji felé 51-ik nap (2014-05-12 09:48) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.13, úton Fiji felé 52-ik nap (2014-05-13 10:56) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.14, úton Fiji felé 53-ik nap (2014-05-14 07:35) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.15, úton Fiji felé 54-ik nap (2014-05-15 10:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.16-17, úton Fiji felé 55-56-ik nap (2014-05-17 09:35) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.18, úton Fiji felé 57-ik nap (2014-05-18 11:00) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.19, úton Fiji felé 58-ik nap (2014-05-19 12:05) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.20, Fiji 59-ik nap (2014-05-20 18:11) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.21, Fiji 60-ik nap (2014-05-21 14:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.22, Fiji 61-ik nap (2014-05-26 08:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.23, Fiji 62-ik nap (2014-05-26 08:53) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.24, Fiji 63-ik nap (2014-05-26 13:40) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.25, Fiji 64-ik nap (2014-05-26 13:52) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.26, Fiji 65-ik nap (2014-05-26 14:01) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.27, Fiji 66-ik nap (2014-05-28 06:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.28, Fiji 67-ik nap (2014-05-28 07:04) - tothkati
	Érkezés a Vuda Marinába más szemszögből 2014.05.23-án. (2014-05-29 14:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.29, Fiji 68-ik nap (2014-05-31 07:16) - tothkati
	Hajónapló, 2014.05.30, Fiji 69-ik nap (2014-05-31 07:21) - tothkati

	June
	Hajónapló, 2014.05.31, Fiji 70-ik nap (2014-06-02 06:48) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.01, Fiji 71-ik nap (2014-06-04 14:21) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.02, Fiji 72-ik nap (2014-06-04 14:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.03, Fiji 73-ik nap (2014-06-04 14:29) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.04, Fiji 74-ik nap (2014-06-04 14:34) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.05, Fiji 75-ik nap (2014-06-05 12:22) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.06, Fiji 76-ik nap (2014-06-08 08:22) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.07, Fiji 77-ik nap (2014-06-08 08:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.08, Fiji 78-ik nap (2014-06-10 13:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.09, Fiji 79-ik nap (2014-06-11 17:39) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.10, Fiji 80-ik nap (2014-06-12 07:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.11, Fiji 81-ik nap (2014-06-12 07:46) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.12, Fiji 82-ik nap (2014-06-15 07:04) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.13, Fiji 83-ik nap (2014-06-15 07:11) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.14, Fiji 84-ik nap (2014-06-15 07:20) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.15, Fiji 85-ik nap (2014-06-15 12:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.16, Fiji 86-ik nap (2014-06-16 18:03) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.17, Fiji 87-ik nap (2014-06-17 17:42) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.18, Fiji 88-ik nap (2014-06-19 18:13) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.19, úton Vanuatu felé 89-ik nap (2014-06-21 10:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.20, úton Vanuatu felé 90-ik nap (2014-06-21 10:53) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.21, úton Vanuatu felé 91-ik nap (2014-06-21 10:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.22, úton Vanuatu felé 92-ik nap (2014-06-23 08:40) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.23, Vanuatu 93-ik nap (2014-06-23 08:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.24, Vanuatu 94-ik nap (2014-06-24 17:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.25, Vanuatu 95-ik nap (2014-06-26 06:30) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.26, Vanuatu 96-ik nap (2014-06-26 16:27) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.27, Vanuatu 97-ik nap (2014-06-28 06:35) - tothkati

	July
	Hajónapló, 2014.06.28, Vanuatu 98-ik nap (2014-07-01 16:48) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.29, Vanuatu 99-ik nap (2014-07-01 16:51) - tothkati
	Hajónapló, 2014.06.30, Vanuatu 100-ik nap (2014-07-01 16:53) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.01, Vanuatu 101-ik nap (2014-07-02 08:42) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.02, Vanuatu 102-ik nap (2014-07-05 09:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.03, Vanuatu 103-ik nap (2014-07-05 10:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.04, Vanuatu 104-ik nap (2014-07-05 10:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.05, Vanuatu 105-ik nap (2014-07-06 10:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.06, Vanuatu 106-ik nap (2014-07-09 20:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.07, Vanuatu 107-ik nap (2014-07-09 21:07) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.08, Vanuatu 108-ik nap (2014-07-12 14:34) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.09, Vanuatu 109-ik nap (2014-07-12 14:41) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.10, Úton Pápua Új Guinea felé 110-ik nap (2014-07-12 14:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.11, Úton Pápua Új Guinea felé 111-ik nap (2014-07-12 14:48) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.12, Úton Pápua Új Guinea felé 112-ik nap (2014-07-13 07:17) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.18, Úton Pápua Új Guinea felé (2014-07-18 17:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.13, Úton Pápua Új Guinea felé 113-ik nap (2014-07-19 12:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.14, Úton Pápua Új Guinea felé 114-ik nap (2014-07-20 06:18) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.15, Úton Pápua Új Guinea felé 115-ik nap (2014-07-22 05:33) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.16, Úton Pápua Új Guinea felé 116-ik nap (2014-07-22 12:39) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.17, Úton Pápua Új Guinea felé 117-ik nap (2014-07-22 12:42) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.18, Úton Pápua Új Guinea felé 118-ik nap (2014-07-22 12:44) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.19, Úton Pápua Új Guinea felé 119-ik nap (2014-07-22 13:00) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.20, Úton Pápua Új Guinea felé 120-ik nap (2014-07-24 11:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.21, Pápua Új Guinea 121-ik nap (2014-07-24 18:37) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.22, Pápua Új Guinea 122-ik nap (2014-07-24 18:43) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.23, Pápua Új Guinea 123-ik nap (2014-07-24 18:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.24, Pápua Új Guinea 124-ik nap (2014-07-24 18:51) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.25, Pápua Új Guinea 125-ik nap (2014-07-27 05:58) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.26, Pápua Új Guinea 126-ik nap (2014-07-28 06:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.27, Pápua Új Guinea 127-ik nap (2014-07-28 06:05) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.28, Pápua Új Guinea 128-ik nap (2014-07-28 16:48) - tothkati

	August
	Hajónapló, 2014.07.29, Pápua Új Guinea 129-ik nap (2014-08-03 14:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.30, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,130-ik nap (2014-08-03 14:20) - tothkati
	Hajónapló, 2014.07.31, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,131-ik nap (2014-08-03 14:32) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.01, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,132-ik nap (2014-08-03 14:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.02, ÁTKELÉS a TORRES SZOROSON,133-ik nap (2014-08-04 07:00) - tothkati
	HIRDETÉS (2014-08-04 07:03) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.03, úton Bali felé, 134-ik nap (2014-08-04 19:25) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.04, úton Bali felé, 135-ik nap (2014-08-05 20:21) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.05, úton Bali felé, 136-ik nap (2014-08-06 06:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.06, úton Bali felé, 137-ik nap (2014-08-06 19:41) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.07, úton Bali felé, 138-ik nap (2014-08-08 11:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.08, úton Bali felé, 139-ik nap (2014-08-08 18:44) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.09, úton Bali felé, 140-ik nap (2014-08-10 15:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.10, úton Bali felé, 141-ik nap (2014-08-11 07:59) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.11, úton Bali felé, 142-ik nap (2014-08-11 20:15) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.12, úton Bali felé, 143-ik nap (2014-08-12 17:37) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.13, úton Bali felé, 144-ik nap (2014-08-13 20:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.14, úton Bali felé, 145-ik nap (2014-08-16 07:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.15, Indonézia-Bali, 146-ik nap (2014-08-16 16:16) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.16, Indonézia-Bali, 147-ik nap (2014-08-17 07:23) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.17, Indonézia-Bali, 148-ik nap (2014-08-20 17:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.18, Indonézia-Bali, 149-ik nap (2014-08-20 17:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.19, Indonézia-Bali, 150-ik nap (2014-08-24 16:16) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.20, Indonézia-Bali, 151-ik nap (2014-08-25 07:35) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.21, Indonézia-Bali, 152-ik nap (2014-08-27 06:59) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.22, Indonézia-Bali, 153-ik nap (2014-08-28 16:30) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.23, Indonézia-Bali, 154-ik nap (2014-08-28 16:32) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.24, Indonézia-Bali, 155-ik nap (2014-08-28 16:34) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.25, Indonézia-Bali, 156-ik nap (2014-08-28 16:35) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.26, Indonézia-Bali, 157-ik nap (2014-08-30 15:14) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.27, Indonézia-Bali, 158-ik nap (2014-08-30 15:40) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.28, Indonézia-Bali, 159-ik nap (2014-08-31 10:08) - tothkati

	September
	Hajónapló, 2014.08.29, Indonézia-Bali, 160-ik nap (2014-09-03 06:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.30, Indonézia-Bali, 161-ik nap (2014-09-03 06:54) - tothkati
	Hajónapló, 2014.08.31, Indonézia-Bali, 162-ik nap (2014-09-03 07:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.01, Úton Cocos Islands felé, 163-ik nap (2014-09-03 07:14) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.02, Úton Cocos Islands felé, 164-ik nap (2014-09-03 17:07) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.03, Úton Cocos Islands felé, 165-ik nap (2014-09-06 20:35) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.04, Úton Cocos Islands felé, 166-ik nap (2014-09-07 15:58) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.05, Úton Cocos Islands felé, 167-ik nap (2014-09-11 16:13) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.06, Úton Cocos Islands felé, 168-ik nap (2014-09-13 08:01) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.07, Úton Cocos Islands felé, 169-ik nap (2014-09-13 08:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.08, Úton Cocos Islands felé, 170-ik nap (2014-09-14 12:55) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.09, Úton Cocos Islands felé, 171-ik nap (2014-09-14 12:59) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.10, Cocos (Keeling) Islands, 172-ik nap (2014-09-14 13:03) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.11, Cocos (Keeling) Islands, 173-ik nap (2014-09-15 13:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.12, Cocos (Keeling) Islands, 174-ik nap (2014-09-15 13:11) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.13, Cocos (Keeling) Islands, 175-ik nap (2014-09-15 16:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.14, Cocos (Keeling) Islands, 176-ik nap (2014-09-15 16:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.15, Cocos (Keeling) Islands, 177-ik nap (2014-09-17 16:56) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.16, Cocos (Keeling) Islands, 178-ik nap (2014-09-17 17:00) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.17, Cocos (Keeling) Islands, 179-ik nap (2014-09-17 17:03) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.18, Cocos (Keeling) Islands, 180-ik nap (2014-09-19 14:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.19, Cocos (Keeling) Islands, 181-ik nap (2014-09-20 14:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.20, Cocos (Keeling) Islands, 182-ik nap (2014-09-21 07:53) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.21, Cocos (Keeling) Islands, 183-ik nap (2014-09-23 19:09) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.22, Cocos (Keeling) Islands, 184-ik nap (2014-09-23 19:16) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.23, Cocos (Keeling) Islands, 185-ik nap (2014-09-23 19:22) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.24, Cocos (Keeling) Islands, 186-ik nap (2014-09-28 12:25) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.25, Cocos (Keeling) Islands, 187-ik nap (2014-09-29 17:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.26, úton Rodriguez felé, 188-ik nap (2014-09-29 17:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.27, úton Rodriguez felé, 189-ik nap (2014-09-30 13:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.28, úton Rodriguez felé, 190-ik nap (2014-09-30 14:01) - tothkati
	Hajónapló, 2014.09.29, úton Rodriguez felé, 191-ik nap (2014-09-30 14:02) - tothkati

	October
	Hajónapló, 2014.09.30, úton Rodriguez felé, 192-ik nap (2014-10-01 16:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.01, úton Rodriguez felé, 193-ik nap (2014-10-02 16:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.02, úton Rodriguez felé, 194-ik nap (2014-10-03 17:28) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.03, úton Rodriguez felé, 195-ik nap (2014-10-04 16:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.04, úton Rodriguez felé, 196-ik nap (2014-10-05 15:44) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.05, úton Rodriguez felé, 197-ik nap (2014-10-06 13:38) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.06, úton Rodriguez felé, 198-ik nap (2014-10-08 06:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.07, úton Rodriguez felé, 199-ik nap (2014-10-08 16:47) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.08, úton Rodriguez felé, 200-ik nap (2014-10-09 17:23) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.09, úton Rodriguez felé, 201-ik nap (2014-10-11 12:20) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.10, Rodriguez, 202-ik nap (2014-10-12 06:45) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.11, Rodriguez, 203-ik nap (2014-10-13 06:39) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.12, Rodriguez, 204-ik nap (2014-10-14 05:55) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.13, Rodriguez, 205-ik nap (2014-10-14 17:49) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.14, Rodriguez, 206-ik nap (2014-10-17 16:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.15, Rodriguez, 207-ik nap (2014-10-18 17:04) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.16, Rodriguez, 208-ik nap (2014-10-18 17:07) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.17, Rodriguez, 209-ik nap (2014-10-18 17:11) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.18, Rodriguez, 210-ik nap (2014-10-20 07:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.19, Rodriguez, 211-ik nap (2014-10-22 20:51) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.20, Rodriguez, 212-ik nap (2014-10-22 20:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.21, Úton Mauritius felé, 213-ik nap (2014-10-28 06:37) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.22, Úton Mauritius felé, 214-ik nap (2014-10-28 06:40) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.23, Mauritius, 215-ik nap (2014-10-28 06:43) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.24, Mauritius, 216-ik nap (2014-10-28 06:46) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.25, Mauritius, 217-ik nap (2014-10-28 19:57) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.26, Mauritius, 218-ik nap (2014-10-29 06:02) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.27, Mauritius, 219-ik nap (2014-10-29 06:05) - tothkati

	November
	Hajónapló, 2014.10.28, Mauritius, 220-ik nap (2014-11-07 18:21) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.29, Mauritius, 221-ik nap (2014-11-08 18:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.30, Mauritius, 222-ik nap (2014-11-08 18:38) - tothkati
	Hajónapló, 2014.10.31, Mauritius, 223-ik nap (2014-11-08 18:41) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.01, Mauritius, 224-ik nap (2014-11-08 19:10) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.02, Mauritius, 225-ik nap (2014-11-08 19:14) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.03, Mauritius, 226-ik nap (2014-11-08 19:18) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.04, Reunion, 227-ik nap (2014-11-09 06:08) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.05, Reunion, 228-ik nap (2014-11-09 06:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.06, Reunion, 229-ik nap (2014-11-09 06:22) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.07, Reunion, 230-ik nap (2014-11-09 06:36) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.08, úton Dél-Afrika felé első nap, 231-ik nap (2014-11-09 06:43) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.09, úton Dél-Afrika felé 2-ik nap, 232-ik nap (2014-11-10 17:29) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.10, úton Dél-Afrika felé 3-ik nap, 233-ik nap (2014-11-11 17:19) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.11, úton Dél-Afrika felé 4-ik nap, 234-ik nap (2014-11-12 19:48) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.12, úton Dél-Afrika felé 5-ik nap, 235-ik nap (2014-11-13 17:09) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.13, úton Dél-Afrika felé 6-ik nap, 236-ik nap (2014-11-14 18:14) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.14, úton Dél-Afrika felé 7-ik nap, 237-ik nap (2014-11-15 20:04) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.15, úton Dél-Afrika felé 8-ik nap, 238-ik nap (2014-11-16 14:40) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.16, úton Dél-Afrika felé 9-ik nap, 239-ik nap (2014-11-17 17:04) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.17, úton Dél-Afrika felé 10-ik nap, 240-ik nap (2014-11-18 20:06) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.18, úton Dél-Afrika felé 11-ik nap, 241-ik nap (2014-11-19 18:31) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.19, úton Dél-Afrika felé 12-ik nap, 242-ik nap (2014-11-22 07:25) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.20, úton Dél-Afrika felé 13-ik nap, 243-ik nap (2014-11-25 20:12) - tothkati
	Hajónapló, 2014.11.21-27, Durban, 243-250-ik nap (2014-11-29 15:36) - tothkati

	December
	2014.12.19, Budapest (2014-12-19 17:42) - tothkati
	ELŐADÁS (2014-12-19 17:53) - tothkati


	2015
	January
	ELŐADÁS időpont! (2015-01-12 12:14) - ntoth

	February
	Hajónapló, 2015.02.03, Durban, 3-ik nap (2015-02-03 18:08) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.04-06, Durban, 4-6-ik nap (2015-02-06 18:28) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.07-08, Durban, 7-8-ik nap (2015-02-08 19:09) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.09-10-11, Durban, 9-10-11-ik nap (2015-02-11 18:40) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.12, Durban, 12-ik nap (2015-02-12 19:28) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.13, St. Lucia, 13-ik nap (2015-02-18 20:32) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.14, St. Lucia, 14-ik nap (2015-02-18 20:52) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.15, Hluluwe nemzetipark, 15-ik nap (2015-02-19 07:10) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.16, Imfolozi nemzeti park, 16-ik nap (2015-02-19 15:38) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.17, Imfolozi nemzeti park, 17-ik nap (2015-02-19 16:00) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.18, Durban, 18-ik nap (2015-02-19 16:05) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.19, Durban, 19-ik nap (2015-02-19 17:34) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.20, Durban, 20-ik nap (2015-02-20 17:17) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.21-22, Durban, 21-22-ik nap (2015-02-22 10:55) - tamastoth
	Hajónapló, 2015.02.23, Durban, 23-ik nap (2015-02-26 18:04) - tothkati
	Hajónapló, 2015.02.24, Durban, 24-ik nap (2015-02-26 21:39) - tothkati
	Hajónapló, 2015.02.25, úton East London felé, 25-ik nap (2015-02-26 21:54) - tothkati
	Hajónapló, 2015.02.26, East London, 26-ik nap (2015-02-26 22:10) - tothkati

	March
	Hajónapló, 2015.02.27, East London, 27-ik nap (2015-03-01 18:30) - tothkati
	Hajónapló, 2015.02.28, úton Mossel bay felé, 28-ik nap (2015-03-01 18:41) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.01, Mossel bay, 29-ik nap (2015-03-01 18:45) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.02, Mossel bay, 30-ik nap (2015-03-03 20:07) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.03, Mossel bay, 31-ik nap (2015-03-03 20:11) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.04, Mossel bay, 32-ik nap (2015-03-05 19:33) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.05, Mossel bay, 33-ik nap (2015-03-05 19:43) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.06, úton Cape Town felé, 34-ik nap (2015-03-08 05:49) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.07, Cape Town, 35-ik nap (2015-03-08 05:51) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.08, Cape Town, 36-ik nap (2015-03-10 05:30) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.09, Cape Town, 37-ik nap (2015-03-10 20:59) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.10, Cape Town, 38-ik nap (2015-03-14 06:57) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.11, Cape Town, 39-ik nap (2015-03-14 18:01) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.12, Cape Town, 40-ik nap (2015-03-15 18:23) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.13, Cape Town, 41-ik nap (2015-03-15 18:36) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.14, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:44) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.15, Cape Town, 42-ik nap (2015-03-15 18:57) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.16, Úton Saint Helena felé - első nap, 43-ik nap (2015-03-17 19:54) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.17, Úton Saint Helena felé – második nap, 44-ik nap (2015-03-17 20:02) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.18, Úton Saint Helena felé – harmadik nap, 45-ik nap (2015-03-19 19:09) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.19, Úton Saint Helena felé – negyedik nap, 46-ik nap (2015-03-19 19:13) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.20, Úton Saint Helena felé – ötödik nap, 47-ik nap (2015-03-23 17:34) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.21, Úton Saint Helena felé – hatodik nap, 48-ik nap (2015-03-23 17:55) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.22, Úton Saint Helena felé – hetedik nap, 49-ik nap (2015-03-23 17:57) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.23, Úton Saint Helena felé – nyolcadik nap, 50-ik nap (2015-03-23 18:03) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.24, Úton Saint Helena felé – kilencedik nap, 51-ik nap (2015-03-25 20:37) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.25, Úton Saint Helena felé – tizedik nap, 52-ik nap (2015-03-26 17:05) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.26, Úton Saint Helena felé – tizenegyedik nap, 53-ik nap (2015-03-26 17:08) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.27, Úton Saint Helena felé – tizenkettedik nap, 54-ik nap (2015-03-27 18:29) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.28, Úton Saint Helena felé – tizenharmadik nap, 55-ik nap (2015-03-28 17:19) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.29, Úton Saint Helena felé – tizennegyedik nap, 56-ik nap (2015-03-29 18:23) - tothkati
	Hajónapló, 2015.03.30, Úton Saint Helena felé – tizenötödik nap, 57-ik nap (2015-03-30 18:30) - tothkati

	April
	Hajónapló, 2015.03.31, Úton Saint Helena felé – tizenhatodik nap, 58-ik nap (2015-04-01 04:52) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.01, Úton Saint Helena felé – tizenhetedik nap, 59-ik nap (2015-04-02 05:48) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.02, Úton Saint Helena felé – tizennyolcadik nap, 60-ik nap (2015-04-03 17:05) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.03, Úton Saint Helena felé – tizenkilencedik nap, 61-ik nap (2015-04-05 14:55) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.04, St. Helena – 62-ik nap (2015-04-06 07:55) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.05, St. Helena – 63-ik nap (2015-04-06 08:01) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.06, St. Helena – 64-ik nap (2015-04-07 04:40) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.07, St. Helena – 65-ik nap (2015-04-09 19:32) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.08, St. Helena – 66-ik nap (2015-04-09 19:35) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.09, St. Helena – 67-ik nap (2015-04-11 16:35) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.10, úton Cape Verde felé első nap, 68-ik nap (2015-04-11 16:38) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.11, úton Cape Verde felé második nap, 69-ik nap (2015-04-15 16:29) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.12, úton Cape Verde felé harmadik nap, 70-ik nap (2015-04-15 16:31) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.13, úton Cape Verde felé negyedik nap, 71-ik nap (2015-04-15 16:33) - tothkati
	Utolsó óceáni túralehetőségek a NORVIK hajóval (2015-04-15 16:46) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.14, úton Cape Verde felé ötödik nap, 72-ik nap (2015-04-16 15:57) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.15, úton Cape Verde felé hatodik nap, 73-ik nap (2015-04-17 15:39) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.16, úton Cape Verde felé hetedik nap, 74-ik nap (2015-04-18 05:34) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.17, úton Cape Verde felé nyolcadik nap, 75-ik nap (2015-04-19 05:26) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.18, úton Cape Verde felé kilencedik nap, 76-ik nap (2015-04-22 04:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.19, úton Cape Verde felé tízedik nap, 77-ik nap (2015-04-22 04:31) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.20, úton Cape Verde felé tizenegyedik nap, 78-ik nap (2015-04-24 04:37) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.21, úton Cape Verde felé tizenötödik nap, 79-ik nap (2015-04-25 06:14) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.22, úton Cape Verde felé tizenhatodik nap, 80-ik nap (2015-04-25 06:18) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.23, úton Cape Verde felé tizenhetedik nap, 81-ik nap (2015-04-25 06:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.24, úton Cape Verde felé tizennyolcadik nap, 82-ik nap (2015-04-26 08:06) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.25, úton Cape Verde felé tizenkilencedik nap, 83-ik nap (2015-04-27 04:30) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.26, úton Cape Verde felé huszadik nap, 84-ik nap (2015-04-27 20:17) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.27, úton Cape Verde felé huszonegyedik nap, 85-ik nap (2015-04-29 04:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.28, úton Cape Verde felé huszonkettedeik nap, 86-ik nap (2015-04-30 04:11) - tothkati
	Hajónapló, 2015.04.29, úton Cape Verde felé huszonharmadik nap, 87-ik nap (2015-04-30 18:45) - tothkati

	May
	Hajónapló, 2015.04.30, úton Cape Verde felé huszonnegyedik nap, 88-ik nap (2015-05-02 06:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.01, úton Cape Verde felé huszonötödik nap, 89-ik nap (2015-05-03 07:42) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.02, úton Cape Verde felé huszonhatodik nap, 90-ik nap (2015-05-04 04:23) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.03, úton Cape Verde felé huszonhetedik nap, 91-ik nap (2015-05-04 19:19) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.04, úton Cape Verde felé huszonnyolcadik nap, 92-ik nap (2015-05-05 19:34) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.05, Cape Verde, 93-ik nap (2015-05-10 16:01) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.06, Cape Verde, 94-ik nap (2015-05-10 16:05) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.07, Cape Verde, 95-ik nap (2015-05-12 04:37) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.08, Cape Verde, 96-ik nap (2015-05-12 18:23) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.09, Cape Verde, 97-ik nap (2015-05-12 18:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.10, úton Gran Canaria felé első nap, 98-ik nap (2015-05-12 18:34) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.11, úton Gran Canaria felé második nap, 99-ik nap (2015-05-14 04:22) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.12, úton Gran Canaria felé harmadik nap, 100-ik nap (2015-05-14 04:25) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.13, úton Gran Canaria felé negyedik nap, 101-ik nap (2015-05-14 18:16) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.14, úton Gran Canaria felé ötödik nap, 102-ik nap (2015-05-16 05:45) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.15, úton Gran Canaria felé hatodik nap, 103-ik nap (2015-05-17 07:27) - tothkati
	Utolsó óceáni túralehetőség a NORVIK hajóval (2015-05-17 10:17) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.16, úton Gran Canaria felé hetedik nap, 104-ik nap (2015-05-18 04:03) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.17, úton Gran Canaria felé nyolcadik nap, 105-ik nap (2015-05-18 20:36) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.18, úton Gran Canaria felé kilencedik nap, 106-ik nap (2015-05-19 19:09) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.19, úton Gran Canaria felé tízedik nap, 107-ik nap (2015-05-21 18:57) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.20, úton Gran Canaria felé tizenegyedik nap, 108-ik nap (2015-05-21 18:58) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.21, úton Gran Canaria felé tizenkettedik nap, 109-ik nap (2015-05-21 19:02) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.22, úton Gran Canaria felé tizenharmadik nap, 110-ik nap (2015-05-23 19:08) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.23, úton Gran Canaria felé tizennegyedik nap, 111-ik nap (2015-05-24 19:55) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.24, úton Gran Canaria felé tizenötödik nap, 112-ik nap (2015-05-25 19:12) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.25, úton Gran Canaria felé tizenhatodik nap, 113-ik nap (2015-05-26 04:27) - tothkati

	June
	Hajónapló, 2015.05.26-28, Gran Canaria, 114-116-ik nap (2015-06-02 21:07) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.29, Gran Canaria, 117-ik nap (2015-06-03 17:32) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.30, Gran Canaria, 118-ik nap (2015-06-03 17:38) - tothkati
	Hajónapló, 2015.05.31, Gran Canaria, 119-ik nap (2015-06-03 17:45) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.01, Gran Canaria, 120-ik nap (2015-06-03 17:52) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.02, Gran Canaria, 121-ik nap (2015-06-03 17:58) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.03, Gran Canaria, 122-ik nap (2015-06-03 18:08) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.04, Gran Canaria, 123-ik nap (2015-06-05 15:59) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.05, Gran Canaria, 124-ik nap (2015-06-06 10:09) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.06, Gran Canaria, 125-ik nap (2015-06-07 05:01) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.07, úton Gibraltár felé első nap, 126-ik nap (2015-06-09 18:42) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.08, úton Gibraltár felé második nap, 127-ik nap (2015-06-09 18:47) - tothkati
	Utolsó előtti lehetőség csatlakozni a Norvik földkörüli útjához Gibraltárban! (2015-06-10 04:39) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.09, úton Gibraltár felé harmadik nap, 128-ik nap (2015-06-11 04:26) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.10, úton Gibraltár felé negyedik nap, 129-ik nap (2015-06-11 04:28) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.11, úton Gibraltár felé ötödik nap, 130-ik nap (2015-06-11 20:25) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.12, úton Gibraltár felé hatodik nap, 131-ik nap (2015-06-13 04:32) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.13, úton Gibraltár felé hetedik nap, 132-ik nap (2015-06-13 20:38) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.14, Gibraltár, 133-ik nap (2015-06-16 17:49) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.15-16, Gibraltár, 134-135-ik nap (2015-06-17 19:18) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.17, Gibraltár, 136-ik nap (2015-06-18 17:27) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.18, Gibraltár, 137-ik nap (2015-06-19 19:34) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.19, Gibraltár, 138-ik nap (2015-06-20 08:12) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.20, Gibraltár, 139-ik nap (2015-06-21 20:16) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.21, Gibraltár, 140-ik nap (2015-06-21 20:24) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.22, úton Málta felé első nap, 141-ik nap (2015-06-23 19:54) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.23, úton Málta felé második nap, 142-ik nap (2015-06-24 12:45) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.24, úton Málta felé harmadik nap, 143-ik nap (2015-06-25 08:00) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.25, úton Málta felé negyedik nap, 144-ik nap (2015-06-26 07:14) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.26, úton Málta felé ötödik nap, 145-ik nap (2015-06-26 19:46) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.27, úton Málta felé hatodik nap, 146-ik nap (2015-06-29 09:38) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.28, úton Málta felé hetedik nap, 147-ik nap (2015-06-29 09:48) - tothkati
	Hajónapló, 2015.06.29, úton Málta felé nyolcadik nap, 148-ik nap (2015-06-30 18:50) - tothkati

	July
	Hajónapló, 2015.06.30, úton Málta felé kilencedik nap, 149-ik nap (2015-07-01 06:59) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.01, Málta, 150-ik nap (2015-07-03 19:23) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.02, Málta, 151-ik nap (2015-07-03 19:26) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.03, Málta, 152-ik nap (2015-07-05 08:35) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.04, Málta, 153-ik nap (2015-07-05 08:56) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.05, úton Pula felé első nap, 154-ik nap (2015-07-06 17:01) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.06, úton Pula felé második nap, 155-ik nap (2015-07-07 17:30) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.07, úton Pula felé harmadik nap, 156-ik nap (2015-07-08 18:43) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.08, úton Pula felé negyedik nap, 157-ik nap (2015-07-09 18:20) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.09, úton Pula felé ötödik nap, 158-ik nap (2015-07-11 06:25) - tothkati
	Hajónapló, 2015.07.10, úton Pula felé hatodik nap, 159-ik nap (2015-07-11 06:29) - tothkati
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