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CÍMLAP · szezonális tévhitek

AMikor sZiLVesZter éjsZAkáján áthA-
jÓZtunk AZ újéVBe, Akkor – LeGALáBB-
is MAGunkBAn – sikerüLt eLosZLAtni AZt 
A téVhitet, hoGy A VitorLáZás sZeZo-
náLis sPortáG. ALiG teLt eL néhány nAP, 
AMikor A FAceBookon üZenetet kAPtAM: 
AZ éV eLsÔ hétVéGéjére MeLeGet  
és VihAros sZeLet jÓsoLnAk A dunántúLi 
térséGre. Menni keLLett!

Hideg
sZeZonáLis téVhitek
GERÔ ANDRÁS
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Az a tudat, hogy január elején rajtunk kívül senki sem hajózik 
a Balatonon, olyannyira melegséggel töltött el bennünket, hogy 
a külsô hômérséklet szinte indifferenssé vált. de bármennyire 
el voltunk telve önnön jófejségünktôl, meg kellett állapítanunk, 
hogy nem vagyunk egyedül…

A komp naptárfüggetlen szolgáltatóként rendíthetetlenül 
mûködik, öregbítve a BAhArt jó hírét. 

A halászok halásznak, izgultunk is, nehogy kifogjanak 
bennünket a ködös hóesésben, de nyilván ôk megélhetési 
élvezkedôk, mi meg ugye mégiscsak!

és akkor jött a hír, hogy Boglár környékén valaki szörfözik! 
1 fokos víz, 40 csomós befújások! Mi van??? Mi meg itt pávás-
kodunk a szélvédett pilot house-ban… jó, jó, sokat vagyunk 
kint is, de nem muszájból, hiszen bent is van kormányállás.

Aztán felugrik a kép a fácséra: látjuk kálmándy Feri nyugdí-
jast, aki orfûn siklat ezerrel ugyanebben az idôben! Az még 
rendben, hogy valaki a hetedik X-et tapossa, de szörfön 

Mindenki MeG 
VAn ÔrüLVe?! hát 
nincs eZeknek 
kAndALLÓjuk?
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7-8 bft szélben, január 5-én?! Mindenki meg van ôrülve?! hát nincs ezeknek kandal-
lójuk?

Azt hiszem, a titok nyitja az egyre nyilvánvalóbb igény a természetközeli élmények 
megélésére. nem feltétlen kell ehhez adrenalin gazdag extremitás, bôven elég, ha 
kimozdulunk, és valami olyat csinálunk, ami eltér a bevett társadalmi rutintól.

hajós társaink közösségi portálon követhetô aktivitása igazolja, hogy mennyi-
re csábítóan hat rájuk a természet ezernyi kihívása. Mi az, ha nem kalandvágy, ha 
higanymozgásúnak, vagy akár szilfidnek sem jellemezhetô Bodnár imi barátunk és 
pécsi csapata ebben az idôben felteker a 615 méter magas Misinatetôre-? de Bagyó 
sanyiék sem tétlenkednek: a Vízimentôk Magyarországi szakszolgálata a tél folya-
mán (egészen húsvétig) folyamatos vízi túrákat szervez. 2013. január 2-án és 5-én 
például a hévízi tó kifolyó csatornáján eveztek barátaikkal és vendégeikkel. A napok-
ban az egyesület www.vizimentok.hu honlapján közzéteszik a részvétel feltételeit.

Lassan belépünk az év második hónapjába: ha nem vigyázunk, hipp-hopp itt az év 
vége… tessék nekilátni, minden értelmes percet kihasználni, mert élményéhségünk 
kielégítése nem tûr halasztást! Tudja már valaki, hogy milyen idô lesz hétvégén? •

http://www.vizimentok.hu/


Webáruház:
www.maritimehajosbolt.hu

HAJÓFELSZERELÉS A-TÓL Z-IG
HAJÓSboLTunkbAn mEGTALáLHATÓ mIndAZ, AmIRE A HAJÓZáSHoZ SZükSÉGE LEHET: Halradarok, Hajófelszerelés , zodiac  
gumicsónak, secumar mentŐmellény, rtm kajak, yamaHa csónakmotor, villanymotor, jetpilot jetski felszerelés, Ha
jóalkatrészek, Hajózási mŰszerek, Hajós cipŐk, Hajós ruHa, rozsdamentes szerelvény, kötél, kötelezŐ Ha jó fel  sze re
lés, lowrance Halradar, gps, csónakevezŐ, puffer, cuprolin Hajófesték, international Hajófesték, Hajóápolási cikk, 
étkészlet, Hajós ajándéktárgyak, könyvek, gps térkép stb…

www.maritime.hu
Nyitvatartás:

Hétfőtől–Péntekig: 9–17 h
Csütörtökön: 9–18 h

Szombaton: 9–13 h
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BALAton, 2013. jAnuár
LEiNER ANDRÁS fotóSoRozAtA A téLi BALAtoNRóL
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Balatonföi Yacht Club

Rendelhetôt 1.53 m-es merülésû rövid kíllel akár felár nélkül is!
Bôvebb információ a Budapest Boat Shown 2013 február 14–17. G pavillon.

 | Balatonkenese

Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu
www.hanseyachts.hu

HANSE
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EASY SAILING
Video
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     KÉZREESÔ 
GRÓSZSHOTT
Kötélfogós forgó 
shottcsiga. 

     FORDULÁS A KÖTÉLZET 
ÉRINTÉSE NÉLKÜL
Az önváltó fock része 
az alapfelszerelésnek. 

     KÖNNYEN KORMÁNYOZHATÓ, 
GYORS ÉS BIZTONSÁGOS
Bulbás T-kíl a nagyobb stabilitás 
érdekében. 

     SZABAD ÁTJÁRÁS 
AZ ORRFEDÉLZETRE
Külső vantni lekötés biztosítja 
a széles oldalfedélzetet. 

     BEÁLLÍTÁS, REFFELÉS, 
ELPAKOLÁS NEM GOND 
Telilatnis grósz, lazy jack, 
egyköteles reffelés.



Elsőre első. Frappánsan így foglalhatnánk össze 
Francois Gabart (MACIF) teljesítményét a 2012-

13-as Vendée Globe-on. A mindössze 29 éves breton 
vitorlázó első alkalommal állt rajthoz a földkerülő 
versenyen és elsőre meg is nyerte, ráadásul rekord 
idő – 78 nap, 2 óra, 16 perc, 40 másodperc – alatt, 
így ő a verseny történetének a legfiatalabb győztese.

Gabart hét évesen kezdett vitorlázni, amikor csa-
ládjával egy évet a vízen töltött. Innentől kezdve éle-
tét végigkísérte a vitorlázás, később a versenyzés is. 
Végigjárta a szamárlétrát, Optimisttől az olimpiai 
osztályokig. A szólóvitorlázásban több komoly ered-
ményt is elért, kétszer diák kategóriában megnyerte 
a vitorlás Tour de France-t, majd 2010-ben ő lett az 
egykezes országos bajnok. A MACIF-ra egy kiválasztó 
verseny után került, amelynek része volt több atlanti 
átkelés is.

 A befutót élőben közvetítték a verseny hivata-
los oldalán, valamint elkészült a hetvennyolcadik 
napi videó-összefoglaló is: Day 78 Highlights by 
VendeeGlobeTV

  Francois Gabart útja képekben Facebook olda-
lán látható, az www.isail.blog.hu válogatását a hiva-
talos fotókból pedig Facebook oldalukon találják.

Francois Gabart: óriási megkönnyebbülés, hogy 
célba értem. A konténer- és halászhajók miatt bár-
mikor történhet baleset, az utolsó pillanatig kon-
centrálni kell. Pár napja kezdtem belegondolni abba, 
hogy nyerhetek, de próbáltam inkább a versenyzésre 
figyelni. A hajók egyre hatékonyabbak, mi, szkipperek 
pedig felkészültebbek vagyunk, mint korábban bár-
mikor, így a rekorddöntés nem meglepő. Azt hiszem, 
Argentína partjai előtt tettem szert a kritikus előny-

Vendée Globe 2012-13

Gabart rekord idővel nyert
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http://www.vendeeglobe.org/en/skipper/31/francois-gabart.html#skipper
http://www.dailymotion.com/video/xx1wey_day-78-highlights_sport
http://www.dailymotion.com/VendeeGlobeTV
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152481067480187.959813.218556850186&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152481067480187.959813.218556850186&type=1
http://isail.blog.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447830151920894.93227.193934133977165&type=3


re, amikor keletebbre húzódtam, mint Armel, így ő 
beragadt egy magasnyomású övezetbe. Onnantól jött 
a rugózás, de már én voltam elöl. A rajtnál egyáltalán 
nem úgy gondoltam magamra, mint nyerőesélyesre. 
A lehetőség persze fennállt, de nem lebegett állan-
dó célként a szemem előtt. Az Indiai-óceánon jutott 
eszembe a győzelem, aztán amikor Armel-lel neki-
kezdtünk a párosversenyzésnek, már 50%-on álltam. 
Az Atlanti-óceánon már hittem a dologban. Sok ener-
giám ment el a felmerülő problémák megoldására, és 
abból akadt elég: az ötödik napon elromlott a moto-
rom, nehéz időszak volt, és azóta láttuk, micsoda 
gondot jelent az energia hiánya. De megoldottam 
a dolgot. Mi volt a legkeményebb? A verseny hossza, 
ami alatt rengeteg dolgot kellett újra és újra végigcsi-
nálni. Nem rémlik egyetlen olyan pillanat sem, ami-
kor pihentem volna. Még a záró szakasz, a Vizcayai-
öböl sem hagyott nyugodalmat, hiszen nagyon kel-
lett figyelnem. Leginkább a csend hiányzott ebben 
az időszakban, utána a fix talaj a lábam alá, illetve 
a szárazföldi lét. Köszönettel tartozom Armel-nek, 
valami különlegeset éltünk át együtt. Nyilván nekem 
jobb a helyzetem, de hiszem, hogy neki is megvannak 
a maga szép emlékei.

Miután szombat délután Francois Gabart törté-
nelmet írt, három és negyed órával (28000 tenge-
ri mérföldön!) mögötte Armel Le Cléac’h (Banque 
Populaire) is megérkezett. A Sakál ezzel második 
Vendée Globe-ján is második lett, ami, jegyezzük 
meg, nem kis teljesítmény.

Armel Le Cléac’h: örülök, hogy visszaértem, és még 
jobban annak, hogy még be tudtam hajózni a csator-
nába, nem ragadtam kint az öbölben. Az első jutal-
mam, hogy a közönség üdvözölt. Az utolsó éjszaka 
nehéz volt, szörnyű körülményekkel, de aztán reggel-
re javult a helyzet, át tudtam nézni a hajót, minden 
rendben van-e. A verseny tempója sokkal intenzívebb 
volt, mint négy évvel ezelőtt. Akkor a Déli-óceánon 
nem teljesítettem valami fényesen. Most jobban 
ment, 10 nappal kevesebb időt töltöttem ott, és hát 
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a küzdelem, amit Francois-val vívtunk – ezért érdemes 
volt elindulni! Brazília partjainál jött el a fordulópont.

A 83. napon Alex Thomson (Hugo Boss) is célba 
ért, aki a vezető kettős befutója utáni szusszanásnyi 
csendben a harmadik helyen vitorlázott. Pozícióját 
senki nem veszélyeztette, így teljes mértékig önma-
gára figyelhetett és a biztonságra tudott törekedni. 
Szerda hajnali befutásával megjavította a brit földke-
rülő rekordot és végre teljesített egy Vendée Globe-ot 
(korábbi két kísérlete alkalmával kiállni kényszerült).

Alex Thomson: Nehéz utolsó éjszakám volt, egé-
szen a befutóig tartottam attól, hogy valami közbe 
jön. Még 10 perccel a célba érés előtt is aggód-
tam. Tíz éve próbálkoztam ezzel a versennyel, most 
sikerült – ráadásul harmadik helyen! Azt hiszem, 
jó munkát végeztem. Háromszor hajóztam kifelé 
a csatornán, de csak egyszer befelé. Elárulom, a visz-
szaút csodálatos! Ez a verseny a felkészülésről szól. 
Nekem csak három hónapomba telt, hogy teljesítsem 
a távot, de a csapatom három évet dolgozott a sike-
rért – nagyon szépen köszönöm nekik! Emlékszem, 
Denis Horeau (versenyigazgató – iSail) azt kérdezte 
tőlem, reális cél-e a 77 napos köridő. Nevetségesnek 
tartottam a felvetést, de neki lett igaza. Ezek a hajók 
fantasztikusak. Jó lett volna három nappal rövidebb 
idő alatt végezni, de majd legközelebb! A feleségem 
hallani sem akar a következő VG-ről – egy darabig 
biztosan. Ez volt a harmadik regattám, de tíz éve az 
életem része. Ebben a pillanatban elképzelni sem 
tudom, hogy kihagyjam a 2016-os rajtot! Ezúttal 
az volt számomra a legfontosabb, hogy célba érjek. 
A dobogón állni, az valami csodálatos, és bármily 
hihetetlen, a futott idő a legkevésbé sem érdekel. 
Azt mondják, nemes tett volt Jean-Pierre Dick mel-
lett maradni, de számomra ez természetes, mutatja, 
mennyire tiszteljük egymást. Engem Mike Golding 
mentett meg*, tudom, milyen érzés.

Lapzártánkig a többi versenyző még Franciaország 
partjai felé hajózott… • Forrás: isail.blog.hu
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http://isail.blog.hu/2013/01/26/vendee_globe_hetvenhetedik_nap
http://isail.blog.hu/2013/01/26/vendee_globe_hetvenhetedik_nap


Az Indiai-óceánon jutott eszembe 
a gyôzelem, aztán amikor Armel-lel 
nekikezdtünk a párosversenyzésnek, 
már 50%-on álltam. Az Atlanti-
óceánon már hittem a dologban.

Francois Gabart
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téli túra a 
Balatonon
sokan gondolnak úgy a téli szezonra, mint fotelben ülôs, vitorlás 
képeket nézegetôs, tavasz várós idôszakra, amikor a gyakorlati 
vitorlázás kimerül a vitrual skipper taktikai kihívásainak megoldá-
sában. sokan, de nem mindenki!

A vitorlázáshoz ugyanis 3 dolog kell (és még valami). kell víz, 
ez vitathatatlan. ebbôl mondjuk sajnos nincs sok, de azért a leg-
több helyen még jut egy tenyérnyi a keel alá. kell továbbá szél, 
mert anélkül nem vitorlázás a vitorlázás, hanem valami más. 
Végül, de nem utolsó sorban kell hozzá egy hajó, amit ideális 
esetben az egyes pontban leírt víz vesz körül. namármost, ha 
ezek a rendelkezésre állnak, onnantól csak elhatározás – más 
néven szándék – kell. Az összes többi csak kifogás!

A szándék megvolt. Bár akadtak aggódó hangok, akik a hét-
végére ígért 100km/órás befújásokat soknak találták, de mi 
tudtuk, hogy ettôl lesz igazán olyan a túra, amilyennek szeret-
nénk. nem az volt a cél, hogy elmotorozzunk Badacsonyba, 
hanem az, hogy vitorlázzunk egy igazán jót! Az indulást jól kel-
lett idôzíteni, mert a fránya téli idôszámítás már 5 óra elôtt sötét-
be burkolja a Balatont. 10 órára terveztük a part ellökését, de 
ezt meg kellett elôznie a gondos felkészülésnek. tudtuk, hogy 
nem lesz séta galopp, hiszen erôs szelet ígértek egész napra, 
ráadásul segítségre sem nagyon számíthat az ember január-
ban. Arról nem is beszélve, hogy a nulla fok körüli hômérséklet 
önmagában, szél nélkül is hûvös. Felvettük hát a sok réteg ruhát 

Galéria

https://ugyfelportal.allianz.hu/up_menu/pub/index.jsp
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151319823948972.492309.308535198971&type=3 49
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a vízhatlan alá, és a mentômellények alá hám is került. A hajó 
hossztengelyében mindkét oldalt biztonsági hevedereket feszí-
tettünk ki, amire szükség is volt. 

indulás után rögtön éreztük, hogy itt bizony lesz küzdelem… 
A 36 láb és a nagy oldalmagasság dacára az elsô szerelésnél 
a nyakunkba kaptuk a felcsapó hullámokat, de az elôre bekö-
tött 2-es reff, és a bekészített fock hamar felment, így a külsô 
kormányállás biztonságában már boldogan táncoltunk a hullá-
mokkal. 

Az út tihanyig szinte eseménytelen volt. Félszélben felváltva 
vittük a hajót, és örültünk neki, hogy nem is olyan hosszú ez 
a téli szünet. tihanynál aztán elôkerült a GPs, hiszen a hajózó 
út kardinális jeleit télire beszedik a gondos kezek, hogy a jég ne 
sodorja el ôket. Most, amikor a vízállás még a hajózó úton belül 
sem mindenhol elégíti ki egy 160-at merülô vitorlás igényeit, 
különös körültekintéssel kellett eljárnunk. Valahogy nem tûnt 
vonzónak a gondolat, hogy a 0-fokos víz fölött lógjon valamelyi-
künk a baum végén…

A Balaton megajándékozott minket, hiszen a párás idôben 
szivárványt rajzolt tihany fölé! errôl több csodás felvétel is 
bejárta az internetet, de az biztos, hogy csak mi kaptuk lencse-
végre egy vitorlás fedélzetérôl.

rick csabát csak úgy informálisan hívtuk fel, hátha révfülöp 
környékére eszi az elhivatottsága. ráhibáztunk! révfülöpön 

https://ugyfelportal.allianz.hu/up_menu/pub/index.jsp
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igazán szívmelengetô érzés volt, hogy csaba ugyanúgy várt min-
ket a móló végén, mint teszi ezt minden vendéggel, egész nyá-
ron, hosszú évek óta. hiába, egy igazi kikötômester nem csak 
májustól októberig kikötômester!

Ami pedig a parton várt minket, az nem csak a szívünket 
melegítette meg. A rögtönzött állófogadáson volt friss pirítóssal 
fogyasztható házi készítésû olajos hal, frissen készített aszalt gyü-
mölcsös forraltbor és helyben sütött tócsni is! Mivel révfülöpig 
az idôjárás nem sok pihenést engedélyezett, igazán jó étvággyal 
vetettük rá magunkat csaba nem várt menüjére. 

4 óra felé közeledett a sötét, így búcsút kellett intenünk 
a révfülöpi kikötônek, aminek a neve mostantól “nemzeti 
sportközpontok kikötô – révfülöp”.

A szél nem gyengült, sôt… Így Badacsonyba 1 fock-al men-
tünk át, a vízrôl nézve a már-már giccses naplementét. sötétben 
értünk oda, de a közforgalmú mólón helyet és áramot is találtunk, 
ha életet nem is. Arra gondoltunk, hogy néhány vendéglátó ipari 
egység talán mégis elfelejtette lehúzni a rolót október végén, és 
lehet bennük beszélgetni egy jót néhány pohár badacsonyi bor 
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mellett, de tévednünk kellett. egyedül egy hotelben talál-
tunk mozgást, ahova minden bizonnyal sokkal inkább 
a wellness nyújtotta örömök, mint a Balaton közelsége 
vonzotta az eltévedt vándorokat. elôször nem is nagyon 
értették a recepción, hogy mit szeretne három kérdé-
ses megjelenésû alak, hiszen a svédasztalos vacsora 
3.500 forint fejenként. nem éltünk a lehetôséggel, bár az 
elôítéletektôl eltérô okokra hivatkozva tettük ezt. csaba 
tócsnija még vidáman kitartott bennünk, de azért egy-egy 
kávéval és forró csokival kiegyeztünk a “bor bárban” – 
nem esett rosszul átmelegedni az egész napos vitorlázás 
után…

Az esti séta után jó ötletnek tûnt kipróbálni, hogy meny-
nyi hálózsák fér el egymásban. A saját tapasztalataim azt 
mutatják, hogy három darabot még minden további nél-
kül egymásra lehet húzni úgy, hogy én is beleférjek. ennek 
annyira megörültem, hogy csak valamikor az éjszaka köze-
pén tudatosult bennem, hogy egy finn szauna csak akkor 
tûnik melegebbnek a legbelsô rétegnél, ha nagyon sok 
vizet locsolnak a lávakövekre… Miután megfelelô mérték-
ben reffeltem a hálózsákokat, eseménytelenül telt az éjsza-
ka – egészen a hajókürt 7:20-as megszólalásáig…

kedves sporttársaim így adták tudtomra, hogy a nap-
felkelte, ha lehet, még giccsesebb, mint a naplemente. 
A MoL kutas kávézás, majd a hajón elfogyasztott reg-
geli után vendégeink is megérkeztek, akikkel kiegészülve 
még jó szélben indultunk vissza kenesére. Az idôjárás 
jelentésnek megfelelôen, bár annál kicsit korábban állt le 
a szél, de azért tihanyig kitartottunk a vitorlázattal. A nyu-
godt idô lehetôséget adott a jókedvû beszélgetésekre, ki 
is használtuk alaposan. tihanynál elbúcsúztunk évától és 
Gábortól, akik csak idáig kísértek el minket. 

A csô után egyre téliesebbre fordult az idô: elôbb csak 
esô, majd egyre inkább hó kezdett esni az égbôl, a látótá-

Video – iNdUlÁS
Video – TiHaNY UTÁN
Video – réVfülöp UTÁNi
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volság pedig egyre csökkent. csopak magasságában járhat-
tunk, amikor telefont kaptunk a kenesei rendôrségi ügyelettôl, 
hogy a kikötô elôtt halászhajó hálóval dolgozik, és a rossz látá-
si viszonyok között nem biztos, hogy idôben meglátjuk. nyilván 
a halászok sem gondoltak más, “kedvtelési célú” hajósok fel-
bukkanására. Bekapcsoltuk a radart, és azon figyeltük a hajó 
mozgását, így azt sikeresen elkerülve, minden gond nélkül 
kötöttünk ki kenesén. A hajót már sûrû hóesésben pakoltuk el 
– mire végeztünk, hó lepte a fedélzetet. 

A 2 napos túrán minden volt, amit csak kívánhat a vitorlás 
ember: jó szél, nap és víz (többféle halmazállapotban). A jó 
hangulat adta magát, ahogy a kérdés is, hogy miért ennyire 
kihalt a Balaton télen? Persze egy több napos túrához való-
ban megfelelô feltételek kellenek. de egy-egy kanyarra bármi-
lyen hajóval ki lehet menni. ha süt a nap, fúj a szél, csobog 
a víz, akkor már csak néhány réteg ruha kell. tényleg ilyen 
kicsi erre az igény? Vagy csak a gyakorlat teszi, hogy télire 
minden hajót a partra parancsolnak? Volt már olyan kikötô, 
ahol vízen maradtak a vitorlások, és most is van néhány hely, 
ahol nem minden hajót vesznek ki télire. természetesen gon-
doskodni kell róla, hogy a test körül ne fagyjon be a víz, és 
hogy megfelelôen fagymentesítve legyenek az arra érzékeny 
alkatrészek, de ez sokkal könnyebb, mint gondolnánk. elég 
egy búvár szivattyú, ami nagy hideg esetén áramoltatja a vizet 
a hajó körül, a motorok védelme pedig akár víztelenítô sze-
lepekkel vagy temperáló fûtéssel is megoldható. Az energia, 
ami ehhez kell, megspórolható, ha csak 2-3 évente kell kivenni 
a hajót a korszerû anyagokkal elvégzett algagátlás okán.

elkezdôdött a szezon? Lényegében nem. Be sem fejezôdött! 
• Szutor Ferenc
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Vízen  
a hólapát
tALán AZZAL keZdenéM, hoGy idén MéG 
neM hAGytunk ki eGyetLen hétVéGét 
seM, de eZ A téLi hAjÓZás Akár deVi-
áns FüGGÔséGként is MeGköZeLÍthetÔ. 
sZoMBAton MéG hÓtÓL eLZárt dunán-
túLi FALVAkrÓL sZÓLt A hÍrAdás, 
eZért neM is nAGyon erÔLtettük 
A LeutAZást. AMikor winkLer Andris 
„kÔLeVeses” sZüLinAPi BuLiján is 
sZÓBA kerüLt A VitorLáZás, VérProFi 
VersenyZÔ BArátAiM értetLenkedése 
ráViLáGÍtott A téMA idÔsZerûséGére.

Miért is nem vitorlázunk télen? Mert télen hideg 
van. – hát ez nem ok! A versenyvitorlázásban aktív, vagy 
ott szocializálódott fiatalok nem egyszer élik át tavaszi 
edzôtáborok során a jéggé fagyott kötélzetet, a hóesést, 
a hideg fagyhatáros vizet. Az európai sí-jachting kombiná-
ciók résztvevôi sem kalkulálnak bágyasztó langymeleggel. 
Felöltöznek és kész.
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Parton áll a hajó. – kis balszerencsével szét is fagy! A vikingek 
vajon télre kivették a flottát? A holland csatornákon is láthatunk 
mindenféle befagyott hajót fából, vasból, mûanyagból. jól körbe 
lehet ôket korizni. A víz a jég alatt plusszos, pont a vízvonal alat-
ti átnedvesedett felületet öleli körbe ahelyett, hogy a parton a -20 
fok delaminálná a rétegeket. Arra is hivatkozhatnék, hogy a hala-
kat sem veszik ki télen a vízbôl… A finnyásak – mint én is – kerin-
getik a vizet a hajó körül. és nincs tároló vasmonstrum, kapkodó 
daruzás. Algagátlás? nyár végén, szakszerûen, nyugodtan. Zárva 
vannak a kikötôk, nincsenek hajózási jelek, biztonsági szolgálatok. 
– ez így csak részben igaz. egy zárt kikötôben is ki lehet kötni, 
a közforgalmi mólók mellôl senki sem fog elzavarni, nincs kikötôi 
díj, és a hajózási jelek a GPs adatbázisából is elôcsalogathatóak. 
A Vízirendôrség baj esetén elérhetô, de a VMsZ is hadra fogható, 
ha a helyzet komolyra fordulna.

Nincs hova menni. – Valóban nem könnyû, de érdemes! csak 
néhány javaslat: a Fûzfô Marinában a sirály étterem, a Budatava 
halsütô, Füreden hadd ne soroljam, révfülöpön rick csaba és 
a tóth vendéglô, szemesen a kistücsök, siófokon is kell, hogy 
legyen valami jó kis hely – fel kell fedezni! Várjuk az ötleteket!

Vasárnap reggel kiloptam a kertbôl a család nagy becsben tar-
tott Fiskars márkájú hólapátját, és az ideiglenesen Magyarországon 
tartózkodó Leiner Andrissal és teljes fotófelszerelésével elindul-
tunk Balatont nézni. A terv az volt, hogy meglátogatunk néhány 
déli parti kikötôt, hogy láthassuk, láttathassuk kedves helyeinket 
hidegben, hatalmas hó alatt. elôször benéztünk a BFyc-be, hogy 
letakarítsuk a havat az öreg hölgyrôl, és még mielôtt tovább indul-
tunk volna megállapítottuk, hogy a kikötô jege kásás, szivacsos, 
ráadásul kint meg még mindig hullámzik! Gyors koncepcióváltás és 
szépen komótosan kitördeltük magunkat a kikötôbôl. A part alatt 
nyomultunk északra, gyönyörködve a havas táj víz felôl ritkán látha-
tó szépségében. A víztükröt nagykiterjedésû, de nem összefüggô 
jégtáblák fedték, sokszor az utat is elzárva elôlünk. Mint Algernon 
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a labirintusban úgy kerülgettük a jégszigeteket, keresve a kiju-
tás lehetôségét. 

szerencsére Almádi elôtt – különösen a budatavai olda-
lon – alig volt jég, így zökkenômentesen kiálltunk a nereus 
kikötô külsô mólójához. örömmel konstatáltuk, hogy a vízszint 
érzékelhetôen emelkedik: 1.60-as merülésünkkel olyan helye-
ken is vidáman elvoltunk, amelyek ôsszel még megközelíthe-
tetlennek tûntek. A kikötôben kedves ismerôsökbe botlottunk, 
akik bemutattak nekünk egy népes bagolycsaládot. Az ágak 
között üldögélô nagytestû uhuk ügyet sem vetettek ránk, szá-
mukra úgy látszik, természetes jelenség a jégen át érkezô 
hajós. A legendás „jóbarátok” halsütô a szomszédban hozta 
a formáját. A harcsahalászlé, a kapitális fogas adekvát tálon 
még csak hagyján: az igazi szenzáció a spirálba tekert gesz-
tenyepüré, ahol a pohár alján is érvényesül a lágyító hab, és 
nem kell logisztikázni az utolsó kanálig. nem is értették, miért 
lelkesedem – azt hiszik, hogy ez a technika máshol is termé-
szetes…

Mire elindultunk, a nap is beerôsített, elképesztô hátteret 
nyújtva az Aligáig tartó jégszlalomhoz. ebbe a kikötôbe már 
nem „törtünk” be, mert a nap közben beásta magát Föld 
takarásába. elindultunk hazafelé, a pozíciófények sejtelmes szí-
nekbe öltöztették a kabintetôn hagyott hókupacot. Mikor kikö-
töttünk, akkor tudatosult bennünk, hogy egész nap kint álltunk 
a fedélzeten: az öreg hölgy zárt, szélvédett belsô kormányál-
lását nem is vettük igénybe – de ezt a túrát gyakorlatilag bár-
milyen hajóval bevállaltuk volna…

A kölcsön hólapát visszakerült az autóba – ahogy egy ked-
ves facebook-os követônk fel is hívta rá a figyelmünket –, 
nehogy valami nagyokos még hsZ kötelezô tartozékká nyilvá-
nítsa… • Gerô András

Galéria – leiNer aNdrÁS
Galéria – VízeN a HólapÁT
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Szombatra virradóra Timu itt hagyott minket. Megemlékezést kel-
lene róla írni, de lehetetlenül nagy a feladat. Nem biztos, hogy 
alkalmas vagyok erre. Sôt, biztosan nem. Inkább megkérdeztem 
néhány embert, akit magamnál illetékesebbnek gondoltam a kér-
désben. Az ô szavaik következnek.

Számomra ô volt “A” Repülô Hollandi mannschaft.; Mindig min-
denütt jelen volt. Ha nem személyesen, akkor mindazzal, amit 
addig tanított.; Számára nem létezett a lehetetlen.; A legstabi-
labb személyiség, akit valaha ismertem.; Nagyon sajnálom, hogy 
a vitorlázást ezen a nyáron kezdô gyerekemet már nem oktathat-
ja.; Rengeteg mindent tanultam tôle – és nem csak a vitorlázásról.; 
Menj le a klubba, nézz körül! Ott van mindenben.; Az egyetlen volt, 
akinek megengedtem, hogy pofon üssön. Sôt, néha kértem is rá.; 
Kiválóan teljesített élete két fontos területén: precíz legénységként 
és példamutató edzôként is helyt állt.

„Megint elhagyott bennünket egy ember, aki hozzánk tartozott.
Velünk volt!“ • Alibán András

tímár Péter
1971 – 2013

“Velünk volt… Nagy szó az itt, kérem, ha valakire elmondják, hogy: 
“Velünk volt…” Benne van minden…” (Rejtô Jenô: A három testôr Afrikában)
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A Festetics György Program megvalósítása érdekében a két európai 
viszonylatban is kiemelkedôen jelentôs állami kezelésben lévô vízi-sport 
bázis befogadja az MVsZ által gondozott Magyar Vitorlás Akadémia 
rendszerét. ennek értelmében  telephelyeiken segítik az MVsZ szakmai 
programját a tan- és vizsgaanyagok, szakmai rendezvények és a kép-
zésszervezés megvalósításakor, az edzôkkel, oktatókkal, versenyzôkkel 
szemben támasztott elvárások meghatározása során, valamint a vitor-
lás létesítmények és eszközök beszerzése, fejlesztése tárgyában 
készülô fejlesztési koncepciók kialakításában. együtt dolgoznak azon, 
hogy  további Magyar Vitorlás Akadémiai központok jöjjenek létre 
a Balatonnál és a Fertô tavon. A VVsi kezdeményezô és menedzser-
szerepet lát el a Festetics hajós klaszter mûködtetésében is: folyama-

tosan egyeztetik (köz)beszerzési, pályázati, támogatásgyûjtési és hirdetés-
szervezôi tevékenységüket, és mindezeket lehetôleg közösen valósítják 
meg. Az MVsZ támogatja a VVsi azon tervét is, hogy összegyûjti, gon-
dozza és hozzáférhetôvé teszi a Velencei tó történetével kapcsolatos levél-
tári és tárgyi emlékeket.

ez a stratégia megállapodás az egész magyar vitorlázásra jótékonyan 
hat, hiszen újabb erôforrások jelennek meg a Festetics Programban 
szereplô Magyar Vitorlás Akadémia rendszerében az utánpótlás neve-
lésben és szakemberképzésben. A stratégiai megállapodással 20 év 
után végre újra aktiválni lehet kellô szakmai tartalommal és programok-
kal e két vízi-sport bázist, melyeknek a fizikai megújulása is folyamat-
ban van. • Forrás: Magyar Vitorlás szövetség

Stratégiai együttmûködés a magyar 
vitorlázás jövôjéért
keret MeGáLLAPodást kötött A MAGyAr VitorLás sZöVetséG A VVsi-t MûködtetÔ Pro 
rekreAtione köZhAsZnú nonProFit kFt-VeL és A ZánkA – új neMZedék köZPont nonProFit 
köZhAsZnú kFt-VeL. 
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Gerencsér Gergely az MVSz új fôtitkára
Az elnökség döntött az új fôtitkár személyérôl
A 2013. éV eLsÔ eLnökséGi üLésének LeGeLsÔ nAPirendi PontjA AZ új FÔtitkár MeGVáLAsZtásA 
VoLt. AZ eLnökséG teLjes eGyetértésBen Gerencsér GerGeLyt tALáLtA LeGALkALMAsABBnAk 
A PoZÍciÓ BetöLtésére.

1/2013 (01.22) sz. határozat
„A Magyar Vitorlás szövetség elnöksége 2013. január 31. napjától 2016. december 
31. napig tartó mandátummal Gerencsér Gergelyt megválasztja a Magyar Vitorlás 
szövetség fôtitkárának, egyben felkéri az MVsZ elnökét, hogy az alábbi keretek között 
kösse meg a fôtitkár alkalmazására vonatkozó munkaszerzôdést a munkába állás 
kezdetéig. Az elnökség az alábbi alkalmazási feltételeket rögzíti az elnök számára: 
a fôtitkár havi alapbére nettó 350 eFt, amely naptári évenként a központi statisztikai 
hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex alapján valorizálásra kerül. Az éves pré-
mium-kerete kéthavi munkabér, amely két részletben az elnök értékelése alapján 
a kékszalag vitorlásversenyt követô 15 napon belül és a tárgyévet követô év janu-
ár 15. napjáig kerül megállapításra. A fôtitkár hatékony munkavégzéséhez szükséges 
egyéb munkavégzési feltételeket (költségtérítés etc.) és eszközöket (telefon, számí-
tógép, gépjármû etc.) az elnök az MVsZ költségvetésének lehetôségei szerint hatá-
rozza meg. Az elnökség további feltételként tûzi, hogy a munkaszerzôdést 2013. 
október 31-i hatállyal, három hónapos felmondási idôvel bármelyik fél indoklás nélkül 
megszûntetheti.” (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) • Forrás: Magyar Vitorlás szövetség

Gerencsér Gergely (36 éves)
Vitorlás szakedzô, képesítését a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezte. 
A magyar vitorlás sport aktív résztvevôje immár 24 éve. 
kezdetben versenyzôként, majd utánpótlás válogatott és klub 
edzôként folytatta pályafutását, mindemellett különbözô szakmai 
testületekben is tevékenykedett a Magyar Vitorlás szövetséggel 
szoros együttmûködésben.
A sport mellett egyéb szakterületekrôl is szerzett munka-
tapasztalatot és gyakorlatot. Dolgozott a közigazgatásban, 
a gazdasági szektorban, és társadalmi szervezetekben 
vezetô tisztséget is betöltött.
Az elmúlt 6 évben az utánpótlás Bizottság, valamint az edzôi 
Bizottság testületeinek tagja. 
Edzôi pályafutása során a Cadet hajóosztályban több világ-
bajnokságon és Közép-Európai Cadet Kupán a serdülô kor-
osztály versenyzôivel kiváló helyezéseket ért el. 
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 Az én kis hajóm egy tofinou 8m típus, amit a Lattitude 46 – szinte csa-
ládi 10-20 fôs – üzem gyárt az Atlanti partján, La rochelle mellett, iles de 
ré szigetén. Az eredeti és legismertebb tofinou a picike, klasszikus stílu-
sú 7 méteres, amibôl immár több százat gyártottak, míg az általam vásá-
rolt modernebb, 8 méteres típusból 60 körüli szériánál tartanak. készül 
9,5 és 12 méteres is, de azok merülése kizárja a balatoni használatot. 
A hajó neve Mandolin lett, mivel elôzô, tengeri alumínium, Alubat oVni 
hajómat Mandulának neveztük (kemény csonthéjas) így a puhább, de 
ugyanakkor sokkal kecsesebb tofinou-nak feleségem a Mandolin nevet 
találta ki. egyébként tényleg olyan, mint egy hangszer: jó ránézni, hozzá-
érni, és aki tud, még jól is muzsikálhat rajta.

 hogyan is lett családunk tagja a tofinou? 2010-ben hazajöttünk 
külföldrôl, eladtam a tengeri oVni-mat, és a Balatonra kerestem egy jól 
összerakott, szép, de nem batár hajót. köztudott, hogy papámnak van 
egy családi 50-es cirkálója, a csillag ii, amivel konkurálni nem akartam, 
így – annak ellenére, hogy imádom ôket – kizártam a klasszikus balatoni 
hajókat. ugyanakkor a célom nem az volt, hogy kenese-keszthely sebes-

ségi rekordot fussak, de nem is az, hogy rántott húst süttessek felesé-
gemmel a hajókonyhán minden vasárnap a kikötôhelyünkön, miközben 
szívlapáttal szórom a hajóhûtôbôl a jégkockát a whiskybe.

 szóval egyszerûen vitorlázni szerettem volna valamivel úgy, hogy az 
nekem és családomnak a legnagyobb élvezetet okozza, és jól ki tudjuk 
használni vele a Balaton szépségeit. Gyengécske szelek, sok kreuz, kel-
lemes lubickolások, kényelmes horgonyon töltött esték stb. de van hol 
aludnom a Balaton környékén, így a kabin kényelme nem volt fontos, 
a kokpit viszont annál inkább. ezekbôl a feltételekbôl egyértelmûen esett 
a választás a daysailer kategóriára – most már csak azt kellett eldönteni, 
hogy 15-ös jolle, vagy egy wallynano legyen. ennek eldöntésére ott volt 
a 2010. januári düsseldorfi hajókiállítás. 

 Az internetes elô kutatások alapján a Morris 26-on, a Behler, illetve 
a heol 7.5 hajókon gondolkodtam, de amint megláttam a kiállításon, elsô 
pillantásra beleestem a tofinou-ba…

 A fényképek magukért beszélnek. érdekesség a váltó fock és a hid-
raulikával felhúzható tôkesúly, amivel az 1,90-es merülést 1,10-re tudom 

Tofinou 8 mDaysailerAz én kis hajóm
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csökkenteni. A hajó egykezes vitorlázásra tökéletesen alkalmas a kokpit 
közepére hozott kötélzettel és csörlôkkel. A kényelem sem utolsó szem-
pont: minden kokpit pad, ülôke kényelmes ergonómiájú, és a deckkel 
együtt teak-fa borítást kapott. ja, a motort elfelejtettem, mármint azt, 
hogy miközben a hajókiállításon hajókat keresgéltem, rájöttem, hogy nem 
szeretnék csöpögô benzintankos külmotorral vacakolni. ha kicsit is, de 
beépített motort szeretnék a hajóba, így lett a Mandolinban egy 10 Le-s 
nanni dízel, egyenes tengellyel és összecsukható, kétágú propellerrel.

 A behajózás az Atlanti-óceánon történt, 15-20 csomós szelekben. Már 
az elsô napokban megtapasztalhattuk, hogyan bírja Mandolin a hullámo-
kat és a huzatot. A hullámokon a magas, éles orra miatt elég könnyen 
átvágja magát, de ôszintén szólva az orrfedélzet és a kabintetô 1 méte-
red hullámok felett nem marad szárazon. A kokpit igen, illetve a tengeren 

igen, de a balatoni rövid hullámokon a kokpit is el tud ázni egy jó délnyu-
gatiban történô kreuz-ban. 

 két reff sorom van, amibôl az elsôt 16-18 csomós szél körül kezdem 
használni (kreuz-ban), majd 22-24 csomónál eresztem a vitorlát 2-es reff-be. 
A váltó fock fordulásnál egy álom, de a drótos elsôélû, zippzáros betekerô 
(ilyen hajóm még soha nem volt) álló latnikkal egy rémálom. erôsebb szél-
ben csak teljes hátszélben tudom az orrvitorlát betekerni, ha viszont nagy 
szél – esetleg vihar – jön – ahogy tavaly meg is jött a 100 km-es -, akkor 
az orrvitorla lehúzása (nem bízok a tekerôben) álló latnikkal egy borzalmas 
harc az elemekkel. ez ügyben tennem kell valamit, ezért most egy belsô 
forstag-ra szerelt viharfock rendelésén gondolkozom.

 és, hogy milyen hajózni, mármint vitorlázni vele? könnyed és egyszerû, 
mint egy lézer és szép mint egy hollandi (mindkettôvel hajóztam korábban).

BÔVeBB iNforMÁció a TípUSról

http://www.tofinou.com/tofinou-8m-page-1.php
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 A beépített motor kicsi, problémamentes, de azért erôsen pöfög, 
ugyanakkor olyan erôs és jól elhelyezett, hogy 100 km/órás szélben is 
simán vitte elôre, széllel szemben a hajót 2-3 csomóval a tavalyi augusz-
tus 20-i viharban. egyébként, ha a keel lent van, csodásan reagál min-
denre. ha a keel fel van húzva, akkor inkább az 50-es cirkálónál alkal-
mazott hosszúkeel-es, rábeszélôs, idôben gondolkozós stílusban kell vele 
manôverezni.

 ezzel a hajóval jó vitorlázni és horgonyozni. horgonyon a piknik, strando-
lás, napozás probléma mentes, még “édesvizes” zuhanyom is van. A kabin-
ban viszont csak szûkös alvásra van lehetôség, papíron 4 személynek (ami 
inkább csak 3), és ôk is egy nyújtózáshoz jobb, ha a kokpitet választják.

Problémám nem volt eddig a hajóval. A fock betekerô rendszer – mint 
korábban említettem – szerintem nem igazán vihar állóra van kitalálva. 
Persze mondhatjuk, hogy minek egy daysailer-en, motorozzon kikötôbe, 

ha jön a dörgedelem. illetve a keel hidraulikával vannak most kisebb 
kotyogásos problémáim, amit a gyártó igyekszik távdoktorként javítani.

Hogy kinek ajánlom és kinek nem? A tofinou a hajózás, és fôleg 
a tényleges vitorlázás szépségeit kedvelô embereknek való, és nem meg-
szállott versenyzôknek, de nem is kempingezôknek. olyanoknak való, 
akik szabadidejükben inkább kihajóznak, mint hogy bütyköljenek, vagy 
karbonszálas könnyítéseken törjék a fejüket, miközben megszállottan 
számolgatják a yardstick számokat az éves kékszalag eredményük biz-
tosítására. és mivel sem hûtô, sem hifi nincs rajta, bulizó hajónak sem 
a legalkalmasabb. szóval marad a vitorlázás… és szigorúan nem vitor-
lás kesztyûben :). Akkor is ezt a hajót választanám, ha most keresnék 
vitorlást, de azt hiszem, megelégednék a fix keel-es változattal, aminek 
a kabinja is valamivel nagyobb. • Schomer Nórbert
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nem tudtam, hogy mekkora munka, ezért belefogtam… szerettem 
volna egy nagyobb, újabb hajót. nem vágytam én 0 km-es “csodajár-
gányra”, de valami olyanra gondoltam, ahol nem kell majd az elôzô gazdi 
által bevert szögeket és karcolásokat egy újabb képpel vagy csomótáb-
lával takargatni. Mûszakilag legyen jól felszerelt és picit tágasabb, mint 
az elôzô. Az nem baj, ha nekem kell a gyereknek tV-t és az asszonynak 
mikrót faragni bele: az ilyen extrákat bármikor szívesen beépítem.

Figyelembe véve anyagi lehetôségeimet, csak egy használt hajó jöhe-
tett számításba. elvárásaim között legalább 2 különálló kabin – lehetôleg 
minél tágasabb –, és valamelyik nagyobb hajógyár hajói szerepeltek. 
némi keresgélés után egy szlovén zászló alatt lévô eLAn 31 lett a befu-
tó, amit olyan gyorsan találtunk és vettünk meg, hogy szinte magunk 
sem hittük el.

Mikor elôször lementem a hajóba, 2 perc után ki is jöttem, és mond-
tam a feleségemnek, hogy együnk egy finom kalamarit, és szép kényel-
mesen menjünk haza. ilyen belsô térrel ritkán találkoztam, pedig lát-
tam már jónéhány iskoláskorú hajót. de aztán a jóisten megsimogat-
hatta a fejem, és visszainthetett a kajütbe – szinte hallottam egy régi 
ismerôsöm örökbecsû szavait: „ne csak nézz, láss is!”

Másodszorra már nem volt olyan szörnyû a látvány: végignéztem 
a napsugárszítta fafelületeket, az itt-ott levert, helyenként kifúrt, kopott 
bútorokat, a kárpitozás teljes hiányát. A tulajdonos elmondása szerint 
ugyan a hajó belsejét 5 éve felújították, de ez inkább a mûszaki eleme-

portalan hajófelújítás
ket érintette. A kárpitozott felületeket letépték, és lekenték fényes 
bilgefestékkel, a bútorokhoz nem is nyúltak.

némi tanakodás után – és végiggondolva a látottakat – a diagnó-
zis világos volt: a külsô remek, mûszakilag jó, a belsejét kell “csak” 
felújítani, de azt nagyon; teljes kárpitozás, tetô- és oldalsó részek is, 
és valamennyi fafelület felújítás. A bútorzat teljes cseréje szóba sem 
jöhetett – az még egy kisebb hajó ára…

nem ijedtem meg a dologtól, hiszen csináltam én már ilyet, leszá-
mítva a famunkákat. Megvettük, hazahoztuk, vízre tettük. A hajó 
csoda szépen vitorlázik, gyors, stabil és biztonságos. Lehet gondol-
kozni, hogy mikor kezdjem el a belsô munkákat! 

A kárpitos munkákra egy kedves régi ismerôsömet kértem fel, aki 
szívesen vállalta a feladatot. dolgoztunk mi már korábban így együtt, 
a feladat akkor is ez volt: teljes szigetelés és kárpitozás. sima ügy.

A fafelületek teljes és szakszerû felújításához (csiszolás, lakkozás) 
a hajó teljes kibelezésére lenne szükség, hiszen ha beköltözök egy 
hétre egy deltacsiszolóval, annyi por keletkezik, hogy hetekig csak 
takaríthatok…

Ôszintén szólva itt már kezdett nem tetszeni a dolog: por, mocsok, 
és az eredmény még mindig kétséges… Próbaképpen hazahoz-
tam a lépcsôt, és 1 nap csiszolás és lakkozás után be kellett látnom, 
hogy a furnérozott fafelületeket soha nem fogom tudni profi módon 
tökéletesre csiszolni, lakkozni. A takarítás és a fél kiló por elfogyasz-

http://www.maritime.hu
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két hét múlva meg is érkezett az anyag. nekiláttunk, és valameny-
nyi fafelületet beborítottuk, összesen 3 nap alatt! A valamennyi alatt az 
összes polcot, ajtót, asztalt, falat, szekrénybelsôt – tehát mindent, ami 
fa, vagy akár mûanyag -, de mindent értek! hihetetlen volt számomra, 
hogy mennyire pofon egyszerû megoldás a fafelületek teljes felújítása 
ezzel a technológiával: tiszta, gyors és garantáltan meghozza a várt 
sikert. új a felület néhány perc alatt!

A fürdôkabin színvilágát viszont nem akartam a famintázatú fóliával 
„becsomagolni.” néhány óra alatt az öreges hangulatú kopott belvilág-
ból fényes, fehér, modern belsô teret teremtettünk szintén di-noc folia 
felhasználásával. egy újszerû és patika tisztaságú fürdôt kaptam, de 
azért a szekrényajtók fa kereteit dekorként megtartottam.

tása is feledhetô emlék… Valami más megoldás után kellett néznem, 
mert ebbe és így bele sem kezdek…

Mivel évtizedes kapcsolat fûz a dekorfóliák világához, és ezen felül 
még jóbaráti viszonyt is ápolok tûzkô ottó volt kollégámmal, a segítsé-
gét kértem a fafelületek felújításához.

Mint kiderült, nyitott kapukat döngetek! A technológia, amire én 
akkor még csak gondoltam, az “új világban” és “jappánban” már 
elérhetô. egy ideje már fóliáznak egy speciális típusú anyaggal hajó-
kat, repülôket, belsô enteriôröket, egyszóval mindent, amire ragad az 
anyag. ez pedig nem más, mint a 3M di-nohajc film. nyilvánvaló volt, 
hogy erre a technológiára van szükségem! 

Lelkemben rôzsedalokkal, a kezemben egy rózsafa mintázatú 
mintadarabbal indultam haza, hogy az addigra szétszerelt kisebb 
darabokra felragasszam a mintát. A hatás egészen rendkívüli volt! 
A kopott, matt és az uV által kifakult szekrényajtó a kezeim alatt 
éledt újjá 15 perc alatt! Másnap visszamentem ottóhoz, hogy kita-
láljuk a zavarba ejtôen széles termékpalettából – ami több száz 
mintából áll -, melyik illene legjobban a hajómhoz. csábító volt 
a lehetôség, hogy teljesen megváltoztassam a hajó belsô színvilá-
gát, feleségem lelkesen támogatta a sötétbarna-fehér-matt króm 
minimál design-t, de végül az eredeti minta és színvilághoz hason-
ló árnyalat mellett döntöttem.

25 éves szekrényajtó 
napfény által kiszívott 
felülete dekorfóliváal 
„kezelve”

http://www.maritime.hu
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A fényes fehér anyag annyira megtetszett, hogy a szalon ablakok 
körüli részt is ezzel varázsoltuk újjá. ezzel nemcsak egy korábbi beázás 
nyomait tüntettük el nyomtalanul, de a belsô tér is tágasabbnak, 
korszerûbbnek tûnik.

Mint késôbb megtudtam, számos más területen is alkalmazzák ezt 
az anyagot a jármûiparban, építôiparban és egyéb olyan területeken, 
ami jóval nagyobb igénybevétellel jár, mint a gyerekeim csokis kezei…

de akkor is: mi van, ha megsérül? semmi. Letépem, és kicserélem 
azt a darabot, nem kell imádkoznom senkinek, hogy jöjjön és csiszol-
jon, lakkozzon, aztán hátha nem látszik majd annyira az a javítás…

A világítótesteket kidobtam, és a mostanság divatos Led szalag-
gal rejtett világítást varázsoltam a hajó kabinjaiba. “Fônöki” utasításra 

kicseréltük a mosogatót és a csaptelepeket, amibôl már – az idôközben 
beszerelt bojler közbeiktatásával – meleg víz is tud folyni. A takarékosság 
és design jegyében a megmaradt fóliaanyagokból immár a kávéfôzô is 
harmonizál a bútorzat színével : ).

kezdett új alakot ölteni a hajó, szó szerint újat, és nem felújítottat, 
hiszen mindent kicseréltünk, amit csak lehetett. szezonkezdetre el fognak 
készülni a szivacsok is az új bôrhuzatban!

egy kedves barátom nemrég vett egy Bavaria 32 cruisert, neki is meg-
tetszett a lehetôség, hogy átvarázsolhatjuk a személyiségének, ízlésének 
megfelelôen, és a neki tetszô színvilággal feldobhatjuk a kicsit unalmas 
sablon bútorokat. Kinek is van akkor új hajója? : ) • Várnai Roland

Bôvebb információ: info@comfortyachting.hu

Galéria

http://www.maritime.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151338511903972.494667.308535198971&type=1
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MeGérkeZtek, MeGtekinthetÔek, kiPrÓBá- 
hAtÓAk és eLÔjeGyeZhetÔek A 2013-MAs LowrAnce 
terMékek A MAritiMe hAjÓsBoLtBAn! AZ eLsÔ Vásár-
LÓk és AZ eLÔjeGyZÔk BeVeZetÔ áron juthAtnAk 
hoZZá töBBek köZött A LowrAnce eLite-7 hdi-heZ 
VAGy A LowrAnce hds Gen2 touch-hoZ.

 

A 2013-ban megjelent elite-7 sorozatban ötvözték a hagyományos jeladó és 
a dsi jeladó tulajdonságait, így végre egy jeladóval tudunk 83/200 v. 50/200 
és 455/800 khz-en radarozni. A 7 colos képernyôt akár három fele (elite-7X 
hdi-nél két fele) tudjuk osztani, és egyszerre láthatjuk a hagyományos halra-
dar képet, a dsi fényképminôségû képet és a térképen a hajó pozícióját.

 A hds Gen2 touch szintén 2013-ban jelent meg, beépített Lss-2 
structurescan hd feketedobozzal és szélessávú szonár modullal. A hds 
Gen2 touch érintôkijelzôs mûszerek a Lowrance felsôkategóriás modell csa-
ládja. A hds-ek mindegyike olyan multifunkciós kijelzô, melyet használha-
tunk mélységmérôs halradarként, GPs-ként (kiv. hds-5X), földfelszíni radar-
ként és digitális mûszerfalként (sôt, ma már audio rendszer vezérlôjeként) is. 

A hds-ek az elsô olyan mûszerek, amelyekbe az eddig csak külön 
kapható digitális szélessávú és nagyhatékonyságú szonárt (BsM-1) és 
a structurescan feketedobozt közvetlenül beleépítették, így óriási jeladó tel-
jesítménnyel rendelkeznek. Ôk egyben az elsô magyar nyelvû Lowrance 
mûszereink is. Belsô szoftverük folyamatos fejlesztésének eredményeként 
teljesítményüket és tudásukat egyre növelik. A hds-ek tudásukkal a piac 
egyeduralkodói, megelôzve mára összes vetélytársukat. A hds-7 Gen2 
touch az érintôképernyôs sorozat 7 colos átmérôvel rendelkezô kombinált 
(GPs/halradar) készüléke nagyteljesítményû, mélységmérôs szonárral, beépí-
tett Lss-2 feketedobozzal és beépített GPs antennával rendelkezik.

 A 2013-mas Lowrance eszközök itt tekinthetôek meg. A teljes Lowrance 
választék megtekinthetô a Maritime hajósboltban, a FehoVá-n és 
a Horgászkiállításon. •

2013-mas  
Lowrance  
termékek

http://www.maritime.hu
http://www.maritimehajosbolt.hu/kereses?searchTxt_var=lowrance+2013&searchOpt_var=1&searchType_var=1&searchExtra_var=0
http://www.maritime.hu
http://fehova.hu/
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A 2013. év 
vitorlás hajói 
Európában

10. ALkALoMMAL rendeZték MeG A euroPeAn 
yAcht oF the yeAr Versenyt, AMeLynek AZ 
eredMényét idén A düsseLdorFi hAjÓkiáLLÍ-
táson hirdették ki. eurÓPáBAn éVente kB. 
100 új hAjÓtÍPus kerüL A PiAcrA, ÍGy iGA-
Zán nehéZ doLGA VAn A Zsûrinek, AMikor öt 
hAjÓt keLL kiVáLAsZtAni A hAtALMAs FeLho-
ZAtALBÓL. A 18 LeGneVeseBB eurÓPAi Vitor-
Lás és yAcht MAGAZin FÔsZerkesZtÔiBÔL, 
hAjÓtesZteLÔiBÔL össZeáLLÍtott csAPAt ALA-
Pos MunkA után hoZtA MeG döntését. ÍMe 
A nyertesek!

sZutor Ferenc

A hajógyártó nemzetek idei listája:
1. Franciaország, 2. szlovénia, 3. olaszország
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A 11 méter hosszú vitorlás már 
kis számú legénységgel is jól 
használható versenyzésre és 
túrázásra egyaránt. A 36-os 
típus idei gyôzelmével megismé-
telte a dufour 34 tíz évvel ezelôtti 
sikerét.

egy igazán könnyû és kényel-
mes hajó, melyet a világ egyik 
vezetô katamarán tervezôje, 
a VPLP tervezett. A munkát 
Patrick Le Quément is segí-
tette, aki a renault vezetô 
designere volt. A hajó egyszer-
re modern és elegáns.

Katamarán: Outremer 5X 

éles harcot vívott a küzdelemért 
a j yacht j70-es típusa. univerzális 
hajó, ami daysailernek és versenyha-
jónak egyaránt használható. remekül 
beválik tavakon és partmenti hajózás-
nál is. nem utolsó sorban az ára is 
kedvezô, ami szintén szempont volt 
a döntésnél.

Különleges hajók kategóriája: J70

Performance Cruiser: Dufour 36 

A túrahajó kategóriában egy kívül-
álló nyert, a francia rM 1260. 
individualitásával és remek vitorlázó 
tulajdonságaival a Bavaria Vision 46 és 
a hanseyachts 415 elôl vitte el az elsô 
helyet igen szoros versenyben.

Family Cruiser: RM 1260

új szereplô a piacon, aki 
a luxust és a teljesítményt siker-
rel ötvözte. egyszerre gyors sik-
kes és komfortos hajó. innovatív 
megoldásaival kiérdemelte 
a luxus kategória elsô helyét.

Luxus yacht: Italia 13.98



A Boot düsseldorf európa legnagyobb hajókiállítása. tavaly például 1581 
kiállító mutatta magát nettó több mint 87 ezer négyzetméternyi terüle-
ten. A számok idén sem lehetnek kisebbek. 2012-ben 252 ezren vet-
tek belépôt a nyitvatartás kilenc napja alatt, 16 százalékuk külföldi. 

hogyan keveredtünk oda. Minden épkézláb vitorlázó tudja: ha hajókiállí-
tás, akkor düsseldorf. A legnagyobb európai bemutató. egy nap alatt bejár-
hatatlan. 17 csarnok és még a legkisebb is a nagyok közé tartozna a buda-
pesti kiállításon. ha kihagyjuk a búvárkodással, kenuzással, vízi turizmus-
sal, tengeri mûvészettel és egyéb érdekességekkel foglalkozókat, akkor 
is marad még 11, vitorlásokkal és motorosokkal teli kiállító terem. 

egy nap alatt alaposan be sem járható. A helyiek és közelben élôk takarékos 
és praktikus megoldása: eljönnek az elsô két nap valamelyikén. ez ugye hét-
végére esik. Fejenként 18 euróért van idejük végigrohanni a csarnokokat. Majd 
hétközben délutánonként – kedvezményes áru, délutáni vagy 15 órától érvényes 
belépôkkel – már a feljegyzett, számukra  különösen érdekes kiállítókat keresik fel, 
és akkor már alaposan átnézik ezeket a kiválasztott standokat. Más vélemények 
szerint hétvégéken jönnek a kishajók iránt érdeklôdôk, és hétközben a gazdagok, 
akik nagy hajót akarnak vásárolni. ám ez utóbbi különösen sarkított vélemény.

idén elôször kerülhetett fel az alaposan megnézendôk listájára egy 
magyar stand a 17-es csarnokban. korábban is megesett, hogy láthat-
tak düsseldorfban a látogatók magyar terméket, russell coutts 44-est 

vagy Baka Attila szép harmincasát, de most hét magyar cég közös meg-
jelenése már átfogó képet ad arról, hogy mi minden készül nálunk is. 

hét cég állítja ki termékeit. ábécé sorrendben: Autoflex kft, code8, Flaar, 
Pata Marine, Pauger carbon, style jacht és stickl. A felsorolásból is látja az 
értô olvasó, hogy ôk heten termékeikkel és tevékenységeik bemutatásával egé-
szen jó, átfogó képet adhatnak a magyar szabadidôs hajózást szolgáló iparról. 

A kiállítási részvétel a nemzeti külgazdasági hivatalnak köszönhetô, kiss 
Balázzsal, az üzletfejlesztési fôosztály vezetôjével az elsô napon beszélgettem.

A magyar stand a 17-es csarnokban volt, kifejezetten jó helyen. szigetstand, 
vagyis körüljárható, nem voltak szomszédaink, és senki sem szorult háttér-
be. A megfelelô csarnokban voltunk, hiszen ez a 17-es a vitorlások és azok 
közül is a kisebb hajók kiállítóterme. Persze nem egészen kicsik, hiszen 
a környéken a dehler, az elan és a Varianta standokon 40 láb feletti dara-
bok is megtekinthetôek, de itt vannak például a különféle német osztály-
szövetségek kiállított darabjai is (a csarnok túlsó végében), tehát akad itt 
tôkesúlyos és dingi, verseny és túrahajó bôven és megfelelô arányban.

 A standon érdemes volt alaposan körülnézni, mert még a legigényesebb 
hajóépítôk is megsüvegelték a minôséget, amit nálunk láttak. szinte hallom: 
na, a ruji már megint túllihegi a magyar hajóépítôk dicséretét! de ha te, aki 
ezt sóhajtod magadban, ott lettél volna, tuti, hogy ugyanilyen örömmel lát-
nád az elismerô reakciókat a kiállított magyar termékek láttán. • Ruják István

Boot Düsseldorf 2013

A KIáLLÍTáS ALATT SORRA bEMuTATTAM A KIáLLÍTÓ CéGEKET, éS MESéLTEM éRDEKES LáTOGATÓKRÓL, TAPASZTALATOKRÓL.

NAPONKéNTI bESZáMOLÓK: elsô nap, Második nap, harmadik nap

bOOT DÜSSELDORF 2013, KONKuRENCIAELEMZéS SOROZAT: Flaar 18, e-volution 620, Pauger carbon, code 8

GALéRIA&bESZáMOLÓ: Van képünk hozzá – képek&beszámoló
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http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-7694/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-2-7697/
http://porthole.hu/kulfold/dusseldorf-3-magyarok-a-vasarban-7699/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-felidon-tul-7701/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-5resz-7703/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-konkurenciaelemzes-2-7706/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-konkurrencia-elemzes-3-resz-7709/
http://porthole.hu/kulfold/boot-dusseldorf-2013-konkurenciaelemzes-4-resz-7711/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151361610018972.497077.308535198971&type=3
http://porthole.hu/kulfold/van-kepunk-hozza-7707/


boot Düsseldorf 2013
tavaly például 1581 kiállító mutatta magát 
nettó több mint 87 ezer négyzetméter-
nyi területen. A számok idén sem lehetnek 
kisebbek. 2012-ben 252 ezren vettek belépôt 
a nyitvatartás kilenc napja alatt, 16 százalé-
kuk külföldi. 
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budapest boat Show  
az innováció és tradíció jegyében
Az idei, február 14-17. között nyitva tartó hajókiállítás fókuszában a  legújabb 
fejlesztések és a  klasszikus értékek állnak. Az esemény központi standján olyan 
különlegességek mutatkoznak be a látogatók elôtt, mint a tavalyi Kékszalag gyôztes 
Fifty-Fifty kétárbocos katamarán vagy Fekete László Hungarian Wing-re keresztelt 
merevszárnya. Mindkettôt elsô alkalommal láthatja testközelbôl a  nagyközönség. 
Az újdonságok között lesz még egy Nacra Carbon F20-as hajó, egy Carbon Moly és 
Szabó Levente frissen elkészült spirál hajtómûve.

A klasszikus vitorlázás képviseletében ott lesz a Budapest Boat Show-n a Picula Lady, 
azaz egy Binnen 30-as fa vitorlás, amely 1927-ben épült. Egy 22-es Binnenjolle és egy 
olimpiai jolle mellett pedig élôben nézhetjük végig egy Kalóz építését, de láthatunk 
régi satupadot, szerszámokat, alkatrészeket, felszereléseket és háború elôtti idôkbôl 
származó kupákat, érmeket.

A kiállítás díszvendége ezúttal az Orfûi-tó, akik sok helyi ismert emberrel érkeznek 
a Hungexpo-ra. A színpadon két izgalmas sajtótájékoztató kapott helyet, az egyik Fa 
Nándor új óceáni projektjérôl, a másik az elsô Wind and Water Film Festrôl szól majd. 
Az idén hazánkban megrendezésre kerülô sárkányhajó világbajnokság apropóján 
szombaton, azaz február 16-án sárkányhajó-szimulátor bajnokságot rendeznek.

Azt kell, hogy mondjuk, ígéretesnek tûnik a felhozatal. Természetesen a Porthole is 
ott lesz és beszámol a részletekrôl. Úgyhogy irány a www.boatshow.hu weboldal, ahol 
kedvezményesen váltható belépôjegy a rendezvényre, így némi pénz mellett a sorban 
állás is megspórolható. Nem utolsó sorban pedig a belépôjegy érvényes a horgászok és 
vadászok körében ünnepnek számító FeHoVa-ra is, amire – ha már ott vagyunk – mi 
is benézünk. Addig is kíváncsian követjük a szervezôdô kiállítás híreit a Facebookon: 
www.facebook.com/budapestboatshow. 

http://www.boatshow.hu
http://www.facebook.com/budapestboatshow
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PRoGRAMok
SZOLGáLTATáS TELEPÜLéS KEZDET VéG WEb

Vizes élôhelyek Világnapja – hótaposó túra Gyenesdiás (nagymezô) 2013.02.02 2013.02.02 www.bfnp.hu

jégkarnevál 2013 Badacsonytomaj (strand) 2013.02.02 2013.02.02 www.badacsonyiprogramok.hu

Vizes élôhelyek napja – hévízi-tó túra hévíz (tófürdû fôbejárat) 2013.02.02 2013.02.02 www.bfnp.hu

Farsangi karnevál hévíz (deák tér) 2013.02.08 2013.02.10 www.heviz.hu

keszthelyi Farsangi karnevál és Bál keszthely (belváros) 2013.02.09 2013.02.09 www.keszthely.hu

Vii.  Badacsonytördemici kocsonya 
szépségverseny Badacsonytördemic (Faluház) 2013.02.16 2013.02.16 www.badacsonytordemic.hu

ii. tapolcai téltemetô tapolca (Fô tér) 2013.02.23 2013.02.23 www.tapolcakft.hu

téltemetô-tavaszköszöntô Balatonalmádi  
(szent erzsébet liget-öregpark)

2013.02.24 2013.02.24 www.balaton-almadi.hu

PORTHOLE · 13/02
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