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Az első két napot Aiassiatban 

töltöttük, ami már tavalyról 

ismerős hely számunkra. Nagy 

örömünkre az itt élő Robertet is 

vendégül láthattuk egy kis teára a 

feleségével. Őt még  az előző 

évben ismertük meg, mikor 

megszólított bennünket az utcán, 

hogy ugye magyarul beszélünk? 

Bizony csodálkoztunk, nem gondoltuk volna, hogy itt Grönlandon a magyar szót bárki is érti, 

már az is nagy dolog, ha az országunk neve mond valamit.  

Nagy terveink voltak a következő napra: behajózni Ilulissatba. Ennek a feladatnak tavaly nem 

kevesebb, mint négyszer futottunk neki mire sikerült. Az idén sokkal szerencsésebbek 

voltunk és már elsőre bejutottunk. Az elején csak szórványos, nagydarab jegek voltak, bizony 

kicsit el is bíztuk magunkat. Kristófnak még távcső is kellett, hogy nézze őket. 

 



A városhoz közeledve azonban egyre sűrűsödött és szinte mindenhol össze is záródott a jég. 

Ha nem jött volna ki egy nagy teherhajó, talán be sem jutunk. A munkamegosztás a 

következő volt: Zoli a kormánynál és a fényképezőgépnél, Csenge fenn az árbocon 

irányítónak, én elöl az orrban, ahol a csáklyával próbáltam meg eltologatni a túl közeli 

jegeket. Kristóf eközben békésen rajzolgatott a kabinban. Mostanra megtanulta elfoglalni 

magát arra az esetre, ha mind a hárman kellünk a fedélzeten. Ez egyre gyakoribb, hiszen 

mégiscsak az Északi-sarkkör fölött járunk.                              

 

  

 
Mielőtt behajóztunk volna a városba a fiúk még megpróbálkoztak egy kis horgászattal, de 

sajnos nem sikerült kifogni a vacsorára valót. Pedig lelkesedésben nem volt hiány. 

 



Ilulissat meglehetősen kétarcú 

város. Pozitívum: itt van a 

legtermékenyebb jégfjord, ami 

még a szigorú kritikusok szerint is a 

világ 10 legszebb helye között van. 

(Nálam pedig dobogós. ) Persze 

ez aránylag sok turistát vonz, 

vannak szállodácskák, sőt pár 

étterem is. Mindemellett a 

település egy kicsit sem szebb, 

mint az ország többi városa. És már itt is van a negatívum: a kikötő. Ilyen büdös, koszos hely 

nincs több Grönlandon, vagy ha van mi szerencsére ott nem jártunk. A kikötő közepén 

meredezik  például egy elsüllyedt hajó árboca, amit csak úgy otthagytak. A rossz szag 

egyébként főleg a halüzem érdeme. Szerencsére most még csak a nyár elején járunk, így 

legalább a sok lelőtt fókatetem nem ringatózik a vízben. 

 Mivel egy halászhajóra kötve töltöttük az éjszakát, így komolyan rá kellett beszélni 

magunkat, hogy a csónakot, -amivel partra tudunk menni- betegyük ebbe a büdös 

szutymába. Végül azért csak kimentünk a partra, hisz a jégfjord, a friss kenyér meg a tusolási 

lehetőség nagy vonzerővel bírt. A túráról hazafelé jövet, egész véletlenül még a foci VB 

döntőjének második félidejét is láttuk egy helyi étteremben, rettenetesen sok dán vendég 

társaságában.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


