
A bálnavadászat után tovább haladtunk és este már Kangamiutban szembesültünk a bőséges 

faunával. A rengeteg sirálynál csak a megszámlálhatatlan légy volt több, és horgászat közben itt sem 

dőlt meg az öt perces limit, de este lévén mind a három  kifogott halat visszadobtuk a tengerbe. 

 

  

 

Így két nap hajózás, s ebből az egyik számunkra valóban hosszú menet volt, mire elértünk Sisimiutba. 

Bár nem akarnék ebből hagyományt csinálni, de Kristóf születésnapját tavaly is a sarkkörön 

ünnepeltük. Sisimiut immár a sarkkörön, vagyis attól egy kicsit északabbra fekszik.  Az időjárása…..  

Most reggel 8.00 van, és míg a család odabenn még békésen alszik, én kiültem a fedélzetre, ölemben 



a laptoppal, mert itt olyan ragyogó napsütés van, aminél kellemesebbet nem is kívánhat az ember. 

Napközben, ha jó az idő akkor 12-fok körüli a hőmérséklet. Reggelenként a kabinban általában 10-13 

fok közöttire hűl le a levegő… Hálózsákban ez teljesen megfelelő, sőt én minden éjjel megizzadok, 

pedig csak takarónak használom a régi, pehely hegymászó hálózsákomat.  

Utunk ide Sisimiutba hosszú volt, s nem is akartunk itt nagyon sokat időzni, de a téli hajótárolási 

lehetőségek felderítése és a hazautazás megszervezése, no meg Kristóf negyedik születésnapja miatt 

ez a mai a 3. itt töltött napunk. 

 

Tegnap, azaz augusztus 14-én nagy születésnapi bulit csaptunk. Volt reggeli énekléses ébresztés(Ez a 

nap más, mint a többi…), ajándék, majd ebéd körül elmentünk az előző nap felderített óvodába, ahol 

Kristóf rögtön bevetette magát az inuit kisgyerekek közé, és remekül eljátszott velük. Ebben a korban 

még cseppet sem számítanak a nyelvi vagy egyéb kulturális különbségek. 

 

 



A helyi óvodában (javarészt a homokozóban) eltöltött két óra után következett az uszoda 

meglátogatása. Meglehetős kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy mi eljutunk-e a nyitott 

medencéig, avagy leragadunk a tusolónál, ám mire kidugtam az orrom addigra Csenge és Kristóf már 

vidáman lubickoltak. Ezzel felfedeztük Grönland mindkét uszodáját. Ez ugyan csak nyitott medencéjű, 

és a látogatása időpont foglalásos, de remek program egy szélmentes napsütéses nyári napon. 

Érdekes a műszaki megoldása, ugyanis itt a medence csupasz betonfalként a környezet fölött 

magasodik. Persze vélhetően egyszerűbb volt így megépíteni, mint beásni a gránitba. 

   

A délutánban helyet kapott egy kis séta Kristóffal a helyi vegyesboltba. Míg Apa és Fia a vegyesbolt és 

a gumicukrok világában bolyongott, addig a Lányok elkészítették a több emeletes születésnapi tortát. 

Ez is pudingból készült, mint a tavalyi, csak most volt benne palacsinta erősítés és persze sokkal 

egyszerűbb volt az elkészítése, mint az előző évben, amikor nagy raum hullámokban hajóztunk 

éppen.  Ez a meglepetés is jól sikerült, és utána sokáig olvasgattuk az ajándék mesekönyvet.  

 

     



Az itt töltött időt igyekeztünk kihasználni gasztronómiai ismereteink bővítése terén is. Így azután 

felkerestük a halpiacot és az egyik napi ebédünkre rizses fóka húsleves készült, ami után fókasült 

következett. A fóka tepertőről már nem is szólva. Összességében elmondható, hogy a fóka 

elkészítése igen-igen bűzös folyamat. A leves ezzel együtt nem volt rossz. A fókasült azonban – 

valószínűleg a szagok miatt - másnap, hidegen lényegesen jobban ízlett. A tepertőről pedig nem 

nyilatkozom…… A fókahús nyersen is nagyon sötét vörös, de az elkészítés után olyan sötét lesz, hogy 

az szinte fekete. Sütéskor színről nehéz lenne eldönteni, hogy már elszenesedett vagy még sületlen. 

Írhatnám, hogy a fókapecsenyéről azért nincs kép mert olyan hamar elfogyott, azonban ez nem 

felelne meg a valóságnak. Egyszerűen csak elfelejtettük lefényképezni. 

A gasztronómiai élmény fokozása érdekében lelkesen megvettünk egy darab fagyasztott bálna húst 

is, ám erről később kiderült, hogy ez csak bálnaszalonna, azaz zsír. Ez a darab ugyan már tegnap 

kiengedett fagyott állapotából, ám mi még bizonytalanok vagyunk a tekintetben, hogy ki enné meg 

szívesebben. A környékbeli kutyák, avagy mi? 

Mivel az időjárás nem volt valami kedvező a hajózáshoz a Sisimiutban töltött kényszerű pihenőt 

mindenki kedve szerint használta ki. Én horgásztam a külső mólón, a lányok pedig Kristóffal 

felfedezték a skanzen szerű múzeum együttest. Így éhesek sem maradtunk, és egy kis betekintést is 

nyertünk az ősi inuit kultúrába. 

 

 

  



  

 

Időközben megismerkedtünk az itteni kis hajójavító üzemben dolgozókkal és megállapodtunk velük a 

hajó itteni téli tárolásában.  Ez sokkal kedvezőbb, mint amit Nuukban ajánlottak, és a kis települések 

általában  biztonságosabbak is a nagyvárosoknál. 

Ugyan van még egy-két tisztázandó részlet, például a hazajutásunk módja, de lassacskán minden 

megoldódik. 

 

 


