
2012. szeptember 24. hétfő 

 

Miután vasárnap Kristóf a gyógyulás jeleit mutatta, s már Csenge sem volt lázas, úgy döntöttünk, 

hétfőn autót bérlünk, s megnézzük a környék látnivalóit. Két gejzír és még néhány érdekesség 

felfedezése fért bele ebbe a napunkba. A halszárító telepek például kint vannak a „semmi közepén” 

őrizetlenül.  Azt hiszem, a mi országunkban nem a sirályok lennének  a legfőbb veszélyforrás. 

 

 

A táj egyébként roppant változatos, színeiben és formáiban is  meg tud még lepni bennünket. 



 

 

  



 

 

 



 

 



A néhány érdekesség alatt értem például a Grindavik világítótornya körüli mementót. Láttunk már 

egy-két múzeumot, halászatit is, hajózásit is. Ez csak egy szabadtéri sétány volt.  Nem volt itt  semmi 

hókusz-pókusz. Egy tábla a parton, amely mutatta az ennél a foknál elsüllyedt hajókat, és az 

áldozatokat. Egy egy tábla arról, hogyan történt a mentés, hányan vesztek oda. Egy össze-vissza 

görbült vastestű hajó roncsa, ami kinn feküdt a paton, ott ahol már messze nincs víz ilyenkor. Néhány 

szétszórt vasdarab…  Zoli levette a sapkáját….  

              

 



Csenge azt kérdezte: de hát ha partra sodródott a hajó, akkor miért nem szaladtak el? A választ 

persze tudtuk, de ezt a grindaviki kikötőben lévő nagy fényképek még megerősítették. Irgalmatlan a 

háborgó tenger ereje.   

A grindaviki kikötőben látott másik érdekesség egy 5 méteres cápa teteme volt. A fejét levágták a 

halászok és visszadobták a tengerbe. Gondolom, ők is úgy voltak vele: biztos ami biztos. 

Szerencsétlen immár kibelezve lógott ki egy nagy halas ládából. A bőre megérne egy egész 

tanulmányt. Hát igen, ha ez a bőr csak súrolja valakinek a testét, már az is komoly sérülés.  

 

Említésre méltó még, hogy jártunk Amerikában. Vagy legalábbis annál a hasadéknál ahol az amerikai 

és az eurázsiai kőzetlemez találkozik. Lehet egyik lábbal az egyik, másik lábbal a másik kontinensen 

állni. Ez a törésvonal egyébként egyedül Izland területén fut a felszínen, a többi része mind a 

tengerfenéken található, helyenként 3000 méteres mélységben. 

 



 

 

             



 

Egy vacsoránk története:   1. Ez elment vadászni. (mármint Zoli halászni a móló végére) 

                                                2. Ez meglőtte. (mármint Zoli vagy Csenge kifogta a halat) 

                                                3. Ez hazavitte. ( megtette azt a 30 métert a hajóig) 

                                                4. Ez megsütötte. ( ez én voltam, bár előtte azért kibeleztem) 

                                                5. Ez az icike picike mind megette. (mondjuk Kristóf, és mi többiek)                                                           

 

 

A következő vacsiötlet: 

 

Megnyugtatásul közlöm, hogy minden nagyobb áruházban konyhakészen kapható. 


