
2012. július 7. szombat, még az  Orkney szigetek, Stromness 

Az időjárásjelentés semmi jóval nem kecsegtet bennünket itt Stromnessben, de legalább 

úszómólónál állunk, ahonnan bármikor partra lehet menni. Bár azért ez is olyan „angolos”, igaz, nem 

a távozás, hanem az érkezés. A kikötőbejárat nagy fémrácsa ugyanis még kóddal sem nyílik, egy kis 

elektronikus kulcsot kell hozzá bérelni a következő képpen: igényelni és fizetni a napidíjat szedő 

kikötői embernél kell, nála viszont nincs kulcs, azért ki kell menni a szemben lévő hotelbe. Visszaadni 

viszont egyiküknek sem lehet, azzal meg kell keresni a Harbour Mastert, mert csak ő adhatja vissza a 

kaúciót, ő viszont csak délelőtt 2 órát, meg délután 2 órát van a helyén. Hát nem csodálkoznék, ha 

egy ilyen kulccsal is gazdagabbak lennénk. Mivel úgy tűnik tényleg itt kell maradnunk pár napot több 

programot is terveztünk. Mára például a nagymosást. Végülis havonta egyszer ez is belefér.:) 

Szerencsére nagy a luxus, mosó- és szárítógép is van, így aztán nem is az egész napot, csak az egész 

délutánt kell erre a nemes feladatra áldoznunk. Közben ismerősök is érkeztek, akikkel már az előző 

kikötőkben is találkoztunk: egy 4 tagú amerikai család két 10 év körüli kislánnyal, valamint Mark, egy 

angol skipper aki egy házaspár túráját vezeti. 

2012. július 8. vasárnap 

Ma egy buszos kirándulást tettünk a sziget északi részében lévő Skara Brae-ba. Ez egy 5000 éves falu, 

állítólag a legrégibb Európában. Mondjuk kicsit érthetetlen, hogy miért egy ilyen távoli szigeten 

alakult ki az első település, ahol, -mint a képeken is látszik- az idő még nyáron sem valami barátságos, 

de nagyon szépen feltárták az biztos. Később még egy  látványosan berendezett kúria, valamint a 

semmibe meredő, széllel dacoló rituális kövek kerültek sorra. 

 

 



 

2012. július 9. hétfő 

Éppen ma egy hónapja, hogy útnak indultunk otthonról. Hát, mostmár bizony messze vagyunk, de 

remélem leszünk még messzebb is. Egy kis villásreggelivel ünnepeltünk, bár mint a képen is látszik 

„Zoli tojása” egy kicsit megfagyott a zord klímában. A viccet félretéve, a hűtőnk teljes 

identitászavarral küzd, most éppen fagyasztónak képzeli magát, de van hogy egyeltalán nem hűt. 

 

A nap nagy részében Zolin ismét erőt vett a szerelhetnék, így én a gyerekekkel elbuszoztam 

Kirkwallba egy kis városnézésre. Kristóf nagyon aktív volt, sokat huncutkodott.(A fotózások alatt is.)  

 

 

2012. július 10-11. kedd-szerda  

Bár az elmúlt napokban egész jól belaktuk Scapa Flow, Stromness marináját, most, hogy 

csendesedett a szél mi is útra keltünk. Bonyolult dolog ez az áramlás, és tud meglepetéseket okozni. 

Zoli ezért elég hosszasan nézegette a Pilot könyv garfikonjait meg az árapály táblázatokat, míg végül 

ismét az optimális reggel 5.00-ás indulás mellett döntött. A szigetek közötti átjáróban így is olyan 

hullámzás alakult ki, mely nem ért véget a fedélzetre felcsapó habokkal, elhatolt egészen a fuxig, ott 

pedig a gyomromig. Bár ez a zavart hullámzás meglehetősen ide-oda lökdöste a hajót, az áramlásnak 

köszönhetően jó sebességel haladtunk. Később a tenger felszíne, és ezzel az én bennsőm is 

megnyugodott.   A vitorlás hajók csak mérsékelten tudják figyelembe venni az áramlások hatását, hisz 



ha az áramlás hat óránként irányt vált, és azon belül is folyamatosan változik, akkor például az a mi 

mai 20 órányi menetünk alatt hozott nekünk kedvezőt  épp úgy, mint kedvezőtlent. Szerencse, hogy 

itt északon ilyen hosszúak a nappalok, így már csak az út végét, - igaz a navigáció szempontjából 

nehezebbet, a behajózást - kellett sötétben megtennünk. Hallgattunk a Pilot könyv tanácsára, éjjel 

nem kezdtünk bele a meglehetősen sok sziklával, szigettel, zátonnyal, sodrással és még 

halneveldékkel is színesített scalloway-i hajózó út felfedezésébe. Megálltunk az első öbölben, és éjjel 

fél kettőkor csendben rákötöttünk egy halászhajóra. Reggel kedvesen ébresztettek. Mosolygós 

halász, kissé zavarban volt, hogy fel kell keltenie minket, szóval errefelé is barátságos népek élnek.  

Igaz még álmosan, de már világosban kerestük meg a zegzugos behajózó utat és a „fiúk” ( Csenge és 

Zoli ) gondolatban megveregették a vállukat, mert az éjjel helyesen döntöttek. 

2012. július 12-14.  

Ezeket a napokat Scalloway és a busszal könnyen elérhető Lerwick felfedezésével töltöttük. 

Megismerkedtünk közben a Harbour Masterrel valamint a vécés bácsival, no meg egy kiöregedett  

(1998-as!) 52 lábas versenyhajóval túrázgató német egyetemista csapattal. Sok érdekességet láttunk: 

például Earl Patrik  1600- as évekből való várában kerestük Kristóffal a királykisasszonyt, de sajnos 

valaki már kiszabadította. A Charlotte erődben az ágyún pont jó volt vonatosat játszani, sőt a 

játszóteret is megtaláltuk, ahol az angol gyerekeket megszégyenítő bátorsággal még csöpögő esőben 

is maradtunk.  Ja, és jól kitanultuk a halneveldeépítés fortélyait is.  A  múzeumok  pedig már nemcsak  

 



régi tárgyak tömkelegét jelentik, így Kristófon kívül  Zoli is talált magának megfelelő „játékot”.  

 

 

2012. július 15. 

Az elmúlt napok egerészése után ma végre tovább indultunk Scalloway-ből, no még nem a Feroer 

szigetek felé, hanem a Shetland szigetcsoport északi szigetei felé. Ennek elsődleges oka az időjárással 

kapcsolatos bizonytalanságunk. Az Orkney szigetek óta nyűglődünk a laptoppal, s ha időnként 

internethez jutunk akkor sem tudjuk elérni a számunkra fontos meteo oldalakat. No persze a sziget 

északi vadregényes részei is csábítottak ám.  Míg a család aludt, Zoli a szokásos korai felkelést 

követően eloldotta a köteleket, és kimotorozott a már ismert déli átjárón. Nem sok szél volt, így 

maradt a motor búgása. Csenge még fel sem ébredt s máris elénk jött az első kaland lehetősége. 

Lélegzetelállító sziklafalak és sziklatűk, egy szűk kis csatornával elválasztva a nagy szigettől. Az 

elektronikus térkép itt meglehetősen szűkszavú, három zázonyon kívül nem ad meg több információt.  

 

 Az azonban fontos. Ez a Giltarump szikla. Közben Csenge is magához tért, figyelni kell, az Ő helye 

ilyenkor az orrban van, mert Ő a SZEM.  Zolié a kormány és enyém a fényképezőgép. Huhhh, de közel 

vannak a sziklák, mindkét oldalon… a manóba…. ha itt nem akadunk fenn…… Zoli mondja a 

vízmélységet, Csenge kémleli a feneket. Látom, -mondja- vannak sárga és sötét kövek…tömbök. Meg 

óriási medúzák. A természet csodás, a helyzet lélegzetelállító, a szívem kalapál , de átjutottunk. Úgy 

értem, az első szűkületen. Nem lehetett szélesebb 25-30 méternél, de jön is a következő. Itt már 



kicsit nyugodtabb 

vagyok, persze nem 

tudom miért? Ez a rész 

( inkább rés) sem 

szélesebb az előzőnél. 

Ezen is átjutottunk és 

mindannyiunknak nagy 

élmény volt. Élképesztő 

sziklaszoros, lenyűgöző! 

(Bár ott nem 

javasoltam, de így 

utólag olyan szép volt, 

hogy mehettünk volna 

még egy kört:)Miután 

az adrenalin szintünk 

kezdett hanyatlani, 

Csenge felfedezett 

néhány jókora Risso delfint. Jól megtermett példányok voltak, de a barátkozásnak vajmi kevés jelét 

adták. Nagy testükkel lomhábban mozogtak, mint az általunk eddig ismert palackorrú, vagy Atlanti 

fehér hasú delfinek. Persze ez a lomhaság csak látszólagos, hisz amikor számukra túl közel mentünk 

elillantak, mint a kámfor.  A délelőttöt színesítette még egy fóka megjelenése, majd egy, az előzőhöz 

hasonlatos kaland a korábban kinézett Papa Sur sziget nyugati szigetecskéinél. Az elektronikus térkép 

itt is szűkszavú, így amikor az átjárónál vészesen elfogyott a víz, kitolattunk a sziklák közül. Utána 

kérdeztem is Zolit: Eredetileg az volt a terv, hogy ott is átmegyünk ?  Hát, eredetileg igen… hangzott a 

válasz. Itt egyébként nagyon jelentős madárkolónia lakik, mivel nincs természetes ellenségük és elég 

nyugis 

hely. Egy 

szó, mint 

száz ma is 

akadt 

kaland 

bőven!   

 

 

 

 

 

 

 



Néhány kép a mai  napról: 

 



 

Az eddigi kalandozásaink nagy tanulsága számomra: Ha a kapitány még a jó nagy sziklák mellett is így 

mosolyog akkor MINDEN RENDBEN VAN.  

 

 

2012. július 16. hétfő 

Ma a Yell szigeten lévő Cullivoe falucska kikötőjében ébredtünk. Szomszédaink -egy shetlandi 

házaspár akikkel tegnap nagyon jót beszélgettünk egy pohár bor mellett – a reggeli esőt követően  

útnak indultak. Sajnos a mi útirányunknak nem kedvez a szél, így Zoli mára  a gázpalackcserét, 

valamint a motorban az olajcserét irányozta elő. Az előbbi viszonylag egyszerű volt, az utóbbi némileg 

időigényesebb. A kikötőben egyébként nagyon rendesek, azt mondták mi vagyunk itt az első magyar 

hajósok. Kár, hogy felfedeznivaló már nincs, akkor még hódíthatnánk is, mint a vikingek.  

A kikötőcske meglehetősen ipari, szerintünk itt készítik a környék összes halneveldéjét, talán még 

exportra is jut haha…..  Minden esetre a hajónk csupa fekete műanyagforgács lett s a hajómosás 

inkább csak rontott a helyzeten. 


