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CÍMLAP

na, de minek ez a melankólia? Kicsit hûvösebb, szelesebb idôk járnak, na 
és? ezért mi shakespeare után szabadon újat költöttünk: Húnyj ki kurta nyári 
nap, kelj fel téli virradat! – majd fogunk mi is úgy keseregni, mint macbeth, még 
mit nem? mi készülünk, kérem szépen a téli vitorlázásra, jégvitorlázásra, faku-
tyázásra. Jégtörôvel, fûtéssel és meleg ruhákkal. és reménykedve, hogy idén 
hamar befagynak a tavak, jó erôs páncéllal. Addig meg egy kicsit átállunk. na, 
nem politizálunk, ez itten nem az a lap, hanem szervezetileg. vitamin, mozgás, 
tea, és talán egy kicsit több alvás. már aki megteheti. Gyerekeinket beírathat-
juk síiskolába, és kezdhetünk nézelôdni megfelelô síterep után. télen is van 
élet, kérem szépen! A porthole hajója pedig… nos, hát idén sem kerül part-
ra. idôszakosan kifut majd ezután is Kenesérôl, elôbb átvitorlázva a nyárból 
az ôszbe, az ôszbôl a télbe, aztán a télbôl a tavaszba és így tovább. sosem áll 
meg. miért? mert megszállottak vagyunk, mert téli képeket is szeretnénk hozni 
nektek, téli élményeket, beszámolókat, filmeket. •

Melankólia?
„Húnyj ki, kurta láng! 
Az élet csak egy tûnô árny, csak egy 
Szegény ripacs, aki egy óra hosszat 
Dúl-fúl, és elnémul: egy félkegyelmû 
Meséje, zengô tombolás, de semmi 
Értelme nincs.” 
(shakespeare: macbeth, v. felv. 5. szín – 
szabó lôrinc fordítása)
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Central Eurpoean Cadet Cup Tihanyban

Elérkezett a CECC Kupa utolsó fordulója, melyet 
a Tihanyi Hajós Egylet rendez ebben az eszten-

dőben. Sajnos a válság megtépázta a mezőnyt, de 
ennek ellenére 17 hajó nevezését fogadta el a rende-
zőség.

Cseh és Német versenyzők mellett rajthoz áll 
a THE 7 egysége, akik a két héttel ezelőtti csehor-
szági fordulóról elhozták az 1-5. helyeket!

Jellemző a magyar csapat erejére, hogy a három-
ból két fordulón is győzni tudtak. Németországban 
a Rácz-Szűcs egység, míg Csehországban a Horváth-
Bánszky kettős. Az összetett eredmény alapján 
nagyon jól állnak fiaink és lányaink, komoly esély van 
a végső győzelemre mindhárom kategóriában!

Első reggel szomorkás, hűvös idő fogadta a ver-

senyzőket, de 11 órakor Molnár Csaba főrendező 
előtte az első rajtot. A szél kezdetben 12-14 csomó 
volt, de a harmadik futam végére gyengült, végül 
5-6 csomós szélben futott be a mezőny vége.

A THE versenyzői domináltak, az összetett listán 
az 1-4 helyet rögtön el is foglalták. Az első nap után 
két futamgyőzelmével vezetett a Kálóczy-Mohácsi 
csapat, megelőzve az év végére feljavuló Horváth-
Bánszky és a bajnok Molnár-Szilassy egységeket, 
akik pontegyenlőséggel álltak a második-harmadik 
helyen. A Rácz-Szűcs egység ugrásra készen, remek 
utolsó futammal felzárkózott mögéjük, várva a kieső 
futamot.

A szombati napot parton pihenéssel folytatta 
a csapat, szél sem rezdült egész nap. Viszont szép 

őszi idő volt, a németek shortban kártyáztak a sté-
gen, a magyar csapat óriási peca programba fogott. 
Az eredmény 50 (!!!) db kis sügér a kikötő mederből 
Tapsi sütőjébe. Nagyon finom lett!

Vasárnap óriási ködben hagytuk el a kikötőt, 
nem is mertük 200 méternél messzebbre tenni 
a rajtvonalat, hogy el ne vesszünk egy-két cadet-
ot. De már az első futam közben elkezdett fel-
szállni a köd, és gyönyörű napsütéses időnk lett. 
Négy futamot sikerült levitorlázni délután fél 3-ig, 
addigra el is állt a szél. A negyedik futam utolsó 
hátszelét kihagyva rövidítéssel lett vége a verseny-
sorozatnak. A THE sikere nemcsak ezen a verse-
nyen volt elsöprő, de a CECC 4 versenyes összetett 
eredményeiben is. •

ÍRTA: PAllAy TiBoR; FoRRáS: THE SAil
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VERSENYEk · central eurpoean cadet cup tihanyban

http://www.thesail.hu/


Egy kis hiánypótló a Balatoni évadzáró versenyről, egy 470-esből nézve.

Balatoni Évadzáró

Napsütés, kis szél, 4 futam, szoros verseny. 
A Gyapjas-Baticz egység végig meggyőző tel-

jesítménnyel, gyakorlatilag rajt-cél győzelmeket 
aratva, 4 futamgyőzelemmel, azaz 100 %-os telje-
sítménnyel zárta a versenyt (ezúttal is gratulálunk 
nekik). Érdemes megemlíteni, hogy egyik legna-
gyobb ellenfelük a Margitics-Serke team nem vett 
részt a regattán. 

A dr. Bödör-Varró egység idei második közös verse-
nyén az volt a kérdés, sikerül-e a párosnak ismételten 
győznie. A 2,2,2,3 helyezések ezúttal ezüstöt értek, 
így az alkalmi csapat idei mérlege katonásra sikere-
dett (1,2). 

A bronzéremért 3 csapat (Borsos-lillik, Bihary-
Bihary, Weinber-Böröcz) folytatott nagy küzdelmet. 
Végül Borsos-lillik 3,3,4,6 helyezéseikkel egy ponttal 
megelőzték a negyedik (Bihary), két ponttal az ötö-
dik (Weinber) kormányozta hajókat. 

Hatodik helyen a 8 egységet számláló mezőnyből 
a”Nagy Öreg” Czetl Gábor végzett Mihály ádámmal 
a trapézon. 

Meg kell említeni, hogy kis létszáma ellenére 
a 470-es hajóosztály olyan vitorláserőt képvisel, ahol 
utolsónak lenni is nagyobb presztízs – szerintem 
-, mint sok más osztályban elsőnek lenni. Aki nem 
hiszi, jövőre járjon utána! •

ÍRTA: DR BÖDÖR GERGEly

ErEdményEK
A PályA
B PályA 
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http://www.hunsail.hu/files/307359/V%C3%A9geredm%C3%A9nyek_A%20p%C3%A1lya%201-4.pdf
http://www.hunsail.hu/files/307361/V%C3%A9geredm%C3%A9nyek_B%20p%C3%A1lya%201-4-5.pdf


Csodás napsütés, lágy szellő, több mint 
félszáz hajó az Őszi Regattán

A KMPVSE 2013. október 20-án rendezte meg 
az idei szezon záró versenyét az Őszi Regattát. 

A szép idő sok vitorlázót csalogatott a vízre, 54 egy-
ség vágott neki a Kenese-Aliga-Siófok-Almádi-Kenese 
távnak.

A 10:00 órás rajtnál az ÉNy-i szél alig fújdogált, így 
ráérősen indult a verseny, de a csodás idő mosolyt 
varázsolt az arcokra. Csaknem másfél óra kellett az 
első egységnek a Csimborasszó Asso-nak, hogy elér-
je az aligai bóját, a lassabb hajók még fél úton sem 
jártak azonban és mindeni bizakodva várt a beígért 
friss délnyugatit. Az bizony csaknem akart leterjedni, 
pedig a nyugati medencében már szépen fújdogált. 

A siófoki bója után aztán az élmezőny is megtorpant 
egy kicsit mert szinte teljesen kivasalták a tónak 
ezen részét. A versenyrendezőség az Almádi bójarö-
vidítés mellett döntött, az első egység a Sleepwalker 
volt, aki 3 óra 38 perc alatt teljesítette a távot, őt 
követte három perccel a Csimborasszó, majd fél perc 
múlva az abszolút harmadik Colibri. A legnépesebb 
osztály a ySi volt, ahol 27 egység vitorlázott, itt az 
elsőséget az abszolútban is győzedelmeskedő egy-
ség a Nautic 370 Run, Sleepwalker szerezte meg 
Temesfői Zénó kormányzásával, az ezüstérem a Parti 
nevű Elliott 770-nek jutott Szamai Zsolt vezényleté-
vel, míg a bronzérmet szintén egy 370 Run, a Kurucz 

Sándor kormányozta Magnum szeretzte meg. A ySii-
es kategóriában Marik Tamás irányításával verseny-
ző Testosteron egység állhatott a dobogó legfel-
ső fokára, a második helyezett Erhardt Péter Zenit 
nevű hajója lett, míg a harmadik helyen Molnár imre 
lászló végzett az Aquariussal. 11 Nautic 330, ill. 
310 egység vágott neki a túraversenynek, így őket 
önállóan értékelte a rendezőség. A győzelmet Váradi 
Attila csapata a Tintahal szerezte meg, Boros Ernőék 
a Mahi Mahival csupán néhány másodperccel később 
értek célba így ők lettek az ezüstérmesek. A bronzér-
mes csapat pedig Győri József vezényletével a Kacor 
Király lett. •

ÍRTA: DáViD JúliA FOTÓ – GErÔ AndrÁS
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VERSENYEk · csodás napsütés, lágy szellô, több mint félszáz hajó az ôszi regattán

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151899478283972.1073741947.308535198971&type=3


ErEdményEK

mVm melges 24 Országos Bajnokság

Ainslie a bajnok

ian Ainslie, vagyis Jani már olyan régóta él 
Magyarországon, és olyan rég versenyez 

a Kereked VK színeiben, hogy magyar bajnok is lehet. 
Sokszor indult a Melges 24 bajnokságon és most baj-
nok is lett.

Azért ez nem volt sétagalopp az ian Ainslie, 
Németh Örs, Hegyi Márton, Weöres Botond összeál-
lítású csapatnak. Az utolsó nap előtt, tíz futam után 
3 ponttal vezettek Gémesi Gyuláék, és 4 ponttal 
Csoltó ákosék előtt. 

A tizenegyedik futamon a Vírus, vagyis Gémesi 
Gyuláék győztek, Csoltó ákosék viszont újjabb gyen-
ge menetet produkáltak (7. hely), miáltal a második 
helyen befutó Strange Brew az élen maradt. 

Ainslie-ék az utolsó futamra már úgy készülhet-
tek, hogy az aranyéremért az egyetlen vetélytársuk 
a Vírus. A Gémesi Gyula. litkey árpád, Matyasovszky 
Géza, dr. Gógl álmos összeállítású csapat két pont 
hátrányban volt. Mindkét hajó három első hellyel 
bírt. Ha litkey árpiék az első helyen befutva úgy elő-
zik meg Ainslie-éket, hogy közéjük kerül még egy 
hajó a célban, akkor ők a magyar bajnokok. Minden 
más esetben két hajó kellett volna közéjük, mert 

ÍrtA: ruJáK istván, fotó: csertA GáBor

FoTÓK 
1 – SZEKERES láSZlÓ
2-3 – SZEKERES láSZlÓ
4-6 – CSERTA GáBoR
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151866214413972.1073741940.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151868411028972.1073741942.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151868794363972.1073741943.308535198971&type=3


a kerekedieknek több 2. helíyük volt, ami pontazo-
nosság esetén a javukra dönt. 

Ezen az utolsó futamon az esélyesség súlya alól 
már felszabadult Csoltó-csapat újra magabizto-
san és szépen vitorlázva vezette a mezőnyt. De 
a nayakukban ott lihegett az Ainslie vezette egység, 
és nem sokkal hátrébb Csoltó ákosék is. Az utolsó 
hátszáélszakaszt ebben a sorrendben kezdték úgy, 
hogy a kerekediek három-négy hajóhosszal jártak 
Gémesiék előtt.

Azt hihettük, eldőlt a verseny, mert a szél ugyan 
csak 8-9 csomóval fújt, de minden korábbinál egyen-
letesebben. Természetesen forgott a szél, de a fris-
sülések nem álltak meg az egyik oldalon, nem kelet-
keztek nagy lavórok sem. Ennek megfelelően szoros 
volt a verseny. ilyen szélben az előny hátszélben is 
könnyen védhető.

A hátszélben a vezető hajó és Ainslie-ék dél felé 
balcsapáson gennakereztek, de a harmadik helyről 
Gémesi Gyuláék kihalzoltak és elindultak az északi 
oldalra. Ainslie rezzenéstelenül ment tovább bal-
csapáson, nem reagált egyetlen ellenfelének pró-
bálkozására. Márpedig ez elég kockázatos dolog, 
a Balatonon különösen. 

A hátszél végáére meg is jött a Vírus által vágyott 
pörgés, és balcsapásra halzolva nagyon jó tempó-
ban jöttek a cél felé. Csaknem teljesen behozták 
Ainslie-éket, akik így egyetlen hajóhossznyival előt-
tük futottak be. Ha egy kicsit jobban frissül Gémesi 
Gyuláéknak a szél, akár futamot is nyerhettek volna, 
és abban az esetben meglett volna szükséges köz-
tes hajó is. Minderre semmi esélyük sem lett volna, 
ha ian Ainslie-ék végig velük mennek ebben a végső 
hátszélben. 

Az utolsó befutó a verseny egészéhez méltóan szo-
ros lett. A hajók java szinte egyetlen nagy kupacban 
zuhant be a célba egy percen belül. 

Pontos adatot nem tudok, de nem sok bajnoksá-
gon sikerült teljesíteni az összes kiírt futamot. itt, az 
MVM Melges 24 országos Bajnokságon Sipos Péter 
főrendezőnek és csapatának sikerült. •

A DoBoGÓSoK: 
HUn 392 –Strange Brew – ian Ainslie, Németh Örs, 
Hegyi Márton, Weöres Botond
HUn 767 – Vírus – Gémesi Gyula, litkey árpád, 
Matyasovszky Géza, dr,. Gógl ákos
HUn 369 – Ponente – Csoltó ákos, Berecz Zsombor, 
Kutassy lászló, Baráth Gábor
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Musto Match Race Klubok Bajnoksága 
idén kétszer is

A Klubok Bajnokságát ebben az évben harmad-
szor rendezte meg a Musto Magyarország. 

A feltételek minden eddiginél izgalmasabb és látvá-
nyosabb versenyt ígértek, de az augusztusra kitű-
zött hétvégén az időjárás nem volt kegyes. Az első 
versenynapon túl erős volt a szél, a másodikon pedig 
egyáltalán nem fújt. ilyenkor nincs könnyű helyzet-
ben a versenyrendező, mert három év már valódi 
hagyomány, a tizennyolc induló klub szép mezőny, az 
értékes nyeremények a győztes egyesület utánpótlá-
sára várnak, úgyhogy Bajnokot mindenképpen avatni 
kell… Az idei Klubok Bajnokságát tehát megismétel-
ték, a versenynaptár viszont egyedül október köze-
pén hagyott szabad hétvégét.

legalább az időjárás kegyesebb volt ezúttal, igaz, 
a szombati szélcsend ismét veszélybe sodorta a ver-
senyt: a kora délutánra ígért délkeleti megérkezett 
ugyan, de nem maradt sokáig, így csak egyetlen 
futamra volt elég. Vasárnap viszont minden adott 
volt, és megszületett a végeredmény.

idén a ByC lett a Klubok Bajnoka, a megtisztelő 
címet és a Musto által felajánlott 1000 eurós vásár-
lási utalványt Váradi-Szabó János és Petheő Tamás 
szerezte meg számukra. A második helyezést és 
600 eurós Musto utalványt a D-one SE szerezte 
meg litkey árpád és Héjj Eszter közreműködésével, 
bronz érmes pedig a Katamarán SE színeiben indu-
ló Diószegi Zoltán és Jankovics Gábor lett, ők 400 
eurós utalványt kaptak. Minden dobogós csapatnak 
járt egy vízálló telefont az Evolveo felajánlásából, 
így nem csupán a dicsőségből jutott nekik. A dobo-

FoRRáS: CHERRyCoM
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góról csupán egy hellyel maradt le a korábbi győz-
tes, Czégai Péter, aki a Procelero SE ifjú laseresével, 
Gecse Balázzsal vett részt a versenyen.

A versenyt az F18-as magyar bajnok nyerte, és 
a mezőnyben több gyakorlott katamarános csapat 
is feltűnt. Bár elsőre azt hinnénk, hogy ők előnyben 
vannak a többiekkel szemben, a match race forma 
azért nekik is kihívást jelentett, így végül kiegyensú-
lyozott mezőnyben kemény meccseket vívtak a részt-
vevők. 

„A match race bonyolult, és bizonyos számú nevező 
esetén időigényes is. Ezért most azon gondolkodunk, 
hogy jövőre fleet race lesz a selejtező, és a döntő az 
első hat katamaránnal pedig match race formájában 
zajlik majd. Én már ragaszkodom a match race-hez, 
de megértem a praktikus oldalát is, ezért az eleje 
lenne a hagyományos fleet race. Őszintén remélem, 
hogy a Musto Match Race kinövi magát egy nagyon 
izgalmas és látványos versennyé. Azt szeretném 
látni, hogy egy rangos és kihívást jelentő verseny 
lesz, ahol minél több klub indít majd egységet.” – 
mondta Pádár-Baka lilla, a versenyt rendező, és az 
utánpótlás támogatásában itthon is élen járó Musto 
Magyarország ügyvezetője. 

A rendezők a hagyományt megtartva, és az idei 
újításokat megerősítve jövőre már negyedszer fog-
ják megrendezni a Klubok Bajnokságát. 2011-ben 
a Procelero, 2012-ben a Spartacus, idén pedig a ByC 
győzött. Jövőre ismét látványos keretek között 
Balatonföldváron, ismét F18-as katamaránok fedél-
zetén várják az egyesületek legjobbjait, hogy a Musto 
Match Race során eldöntsék, ki lesz a Klubok 
Bajnoka. •
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A Vitorlás TV elkészítette a Finn OB filmjét, remek képekkel és interjúkkal.

MVM Finn oB
FoRRáS: MVM SPoRT EGyESülET mEGnéZEm

FILm
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http://www.mvmse.com/
http://porthole.hu/verseny/film-az-mvm-finn-ob-rol-8164/


Szutor Ferenc

Napos Köd Kupa
Köd Kupa

Szutor Ferenc

Stefánia Nagydíj
Stefánia Nagydíj

Nánási Balázs

A rohanógépek is megállnak 
ôsszel, ugye?
Speedy Sailing Team

Nánási Balázs

Szezonzárás Balatonfûzfôn
Szezonzáró

VERSENY beszámolók



Hajnal 3 óra van, szélcsend, nem 
tudok aludni az izgatottságtól. Lehet, 
hogy nem érkezik meg a hidegfront? 
Pillanatokra lehunyom a szemem és 
mire felébredek, már hallom a vantnik 
fütyülését, ez nem jó hír. A megbeszélt 
találkozó hajnal háromnegyed 6-kor 
a csapat konténernél. Sapka, kapuc-
nis pulóver, neoprén, neoprén zokni… 
Ez a szél erôs, kockázatos hajónak és 
legénységének is. A döntést meghozzuk, 
hiába az idei szezonunk legjobban várt 
versenye, az idôjárás közbeszólt, két 

órás pihenô következik.
Ideje, hogy elmeséljem az elôzô estén-

ket. Daruzás idôpontja péntek 18:00, 
mindenki pontos. Sietünk, mert szept-
ember révén gyorsan sötétedik. Minden 
a terv szerint halad, naplementében 
daruzunk, mindenki jókedvû. Hajó 
a vízen, tudván, hogy a hétvégén erôs 
szeles menetekre számítunk, bummot 
cserélünk. Hirtelen szakadni kezd az 
esô, viharkabátok elô, gyorsan végzünk 
a szerelésekkel. Elpakolunk, biztonságo-
san lekötjük a hajót. Eltelik a két órás 

pihenô miközben megérkezik kísérô 
motorosunk, még mindig nagyon erôs 
a szél, de megbeszéljük, hogy elindu-
lunk versenyen kívül, mihelyt gyengül-
ni fog.
Pontban délben futunk ki a vízre 

a siófoki kikötôbôl. A két napos edzés 
nagyon jól sikerült, szombaton magunk-
kal versenyeztünk és próbálgattuk 
az erôs szeles beállításokat, vasárnap 
pedig verseny szituációkat gyakorol-
tunk. Még ha nem is eredmény szem-
pontjából, de sikeresnek mondhatjuk 

Nánási Balázs fotó: Kovács Zita, Hegedûs Hanna

A rohanógépek is meg-
állnak ôsszel, ugye?
Nánási Balázs megállt egy pillanatra így az utolsó, versenynek indult 
edzés, és a szezon végén, visszatekintve az évre, a teljesítményre, 
a sporttársakra, a barátokra, a segítôkre.
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ezt a hétvégét is. Nagyon erôs közel két 
hónap van mögöttünk, így most a csa-
pat és a hajó is a megérdemelt pihenôjét 
tölti.
A csapat magja egymás utáni 8 

hétvégébôl hetet versennyel töltött, ami 
a jövô szempontjából nagyon elôre muta-
tó lehet. Voltak eredményeink, amik-
re büszkék vagyunk, ilyen volt például 
a Kelet-Nyugat Kupán elért yardstick 
elsô helyünk az edzô hajónkkal, vagy 
például a Tecon Kupa elsô napján elért 
abszolút elsô helyünk. Kétségtelenül 
a legnagyobb sikernek a Beszédes 
József Emlékverseny összetett abszolút 
elsô helye számít. A versenyhajó 2010-
óta íródó magyarországi történetében ez 
volt az elsô alkalom, mikor sikerült egy 
több napos versenyt megnyernünk.
Nagyon sok újoncot avattunk a szep-

temberi versenyeken, így minden vízen 
eltöltött órára szükségünk van. Idei 
utolsó versenyünk a Siófoki évadzáró 
volt, nagyon jó idôben, nagyon jó han-
gulatban búcsúztunk el a szezontól. 
A verseny utáni órák szereléssel teltek, 
párhuzamosan 2 hajót készítettünk fel 
szállítható állapotba.
A következô hónapok a csapat számá-

ra fizikai felkészüléssel fognak telni 
és szeretnénk a hajón különbözô fej-
lesztéseket véghezvinni. Szeretném 
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megköszönni mindenkinek, aki segí-
tett nekünk abban, hogy megvalósít-
suk az ôszi terveinket. gondolok itt 
elsôsorban a csapatra és a hozzátarto-
zókra, akik hétrôl hétre azon dolgoztak, 
hogy a maximumot kihozzuk a hajóból. 
Nagyon jól sikerültek a meglepi sütöge-
tések, a csapat buli, felejthetetlen élmé-
nyekkel lettünk gazdagabbak. Köszönet 
a fotósunknak, Kovács Zitának, aki 
szabadidejét nem sajnálva végig kísért 
minket az ôsz folyamán és hol a moto-
rosból, hol a parton és az utolsó ver-
senyen pedig a vitorlásból sikerült 
nagyszerû fotókat csinálnia rólunk. 
Ez a fajta vitorlázás nem mûködhet 
egy jól mûködô kikötô, egy daru és 
egy segítôkész kikötômester nélkül, 
így nagyon nagy köszönet a Siófoki 
kikötônek, hogy befogadott minket és 
hogy mindenben rendelkezésünkre áll-
tak az egész év alatt. Tavasszal újra 
találkozunk a vízen! •

Csapattagok és segítôk: Balogh Attila Zsombor, Baráth László, 
Farkas Zoltán, Frast ákos, Kiss Zoltán, Nagy Anikó, Nagy Viktor, 
Nánási Balázs, Nánási Krisztina, Porrogi gábor, Lôkös Danika, Varga 
István, Berecz Tímea, Havadtôi Szabolcs, Németh Péterné Éva, Antal 
ákos, Kovács Zita, Padányi Péter, Skandera gábor, Németh Péter és 
Makádi Dániel
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Ilyen volt a mostani is. A kikötôi ver-
senyeknek mások a hozzávalói, mint 
a bajnokságoknak, vagy a sokhajós 
szakmai regattáknak. Itt nem a vérre 
menô küzdelem, de nem is a reprezentá-
ció a cél. Nincsenek ruhás, boros, pálin-
kás, cipôs standok és kiállított luxusau-
tók sem. Van viszont jó hangulat, iga-
zán finom svédasztalos terülj-terülj asz-
talkám, némi bórkóstoló balatoni borok-
ból, és esti program DJ-vel!

A rajtnál nem volt egyetlen hangos szó 
sem. Nem volt óvás, sôt a helyezéseken 
sem vitatkozott senki. Hogy ki hánya-
dik lett? Nem is tudom már, de nem 
is fontos. Az ilyen versenyekre aztán 
tényleg nem azért megyünk, hogy nyer-
jünk. Sokkal inkább azért, hogy jól 
érezzük magunkat. És hogy ez mennyi-
re így volt… Szépen fogyott a svédasz-
tal, de valahogy mindig lett rajta újabb 
adag étel. Folytak a borok, de mire elfo-

Szutor Ferenc

Szezonzárás 
Balatonfûzfôn
Bizony ennek is eljött az ideje. Már napok óta furcsa színûek a fák 
és felettük V-betût formáznak a vadkacsák, ahogy mind egy irány-
ba repülnek. Ôk mennek, mi meg lassan daruzunk, de azért elôtte 
még van néhány jó hétvégénk! 

film
fotó by Éder 

Bálint

 18  

bESzáMoLó · szezonzárás Balatonfûzfôn
SZEZoNZáRóBESZáMoLó

http://porthole.hu/kikoto/siofok-stefania-nagydij-video-8194/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151873567533972.1073741945.308535198971&type=3


gyott volna az üvegbôl az utolsó csepp, ott 
termett egy új palack. Szóltak az örökzöld 
slágerek, de mikor azt gondoltuk volna, 
nem lehet többet feltenni, megszólal egy 
következô szám, amit megint kórusban 
énekeltünk. Litkei gergely stand up-ján 
pedig tiszta szívbôl nevettünk. Na szóval 
ilyen volt a szezonzárás, ami persze nem 
mindenkinek jelent valódi szezonvéget.
ott van még a CECC meg a Pempô kupa, 

aztán a Siófoki Évadzáró, majd a Köd és 
a Dér kupák, hogy csak a fontosabbakat 
említsem. Talán az idô is magához tér, 
és ad nekünk a Balaton egy szép, hosszú 
szezonvéget, hogy az utolsó perceit is kiél-
vezhessük ennek az évnek. •

A rajtnál nem volt egyet-
len hangos szó sem. Nem 
volt óvás, sôt a helyezése-
ken sem vitatkozott senki.
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Így volt, hogy kihagyhatatlannak 
minôsítettük az utolsó 3 versenyt, név 
szerint a Siófoki Évadzárót, a Köd és 
a Dér kupát is. Ez utóbbi kettôt még 
rejtegeti elôttünk a jövô, de a Stefánia 
Nagydíjról már múlt idôben beszélhe-
tünk.
Budapestrôl is korán indultunk, de 

a fûzfôi partellökés is megtörtént 8 óra 
magasságában. Nem volt kellemes ezt 
leszögezhetjük. Hideg, nyirkos levegô, 
felhôs ég, szélcsend… Hiába mondta 
a fagyos ujjaink között szorongatott 
okos telefon, hogy jó idô lesz itt ma, ezt 
nehezen hittü el Siófok felé menet. Nem 
javította a hangulatot, hogy a 11 órás 

rajt elôtt 45 perccel még egyetlen hajót 
sem láttunk a vízen. Na, szép kis ver-
seny lesz ez....
Ahogy befutottunk a kikötôbe minden 

megváltozott. 1. kisütött a nap (perc-
re pontosan), 2. minden mólón jövés-
menés, vitorlapróbálgatás, indulás lát-
szott. Mégiscsak lesz itt ma valami! 
Kikötni épp csak szükségleti szinten 
volt idônk, már fordultunk is vissza, 
hogy belekeveredjünk a sûrûjébe. Mire 
kiértünk a kikötôbôl több mint 50 hajó 
forgolódott a bója körül a kellemes déli-
es szélben. Ô
A keleti irányú rajt után folytatta 

a mezôny az útját Siófok „elejéig” ahol 

Szutor Ferenc

Stefánia Nagydíj
Ahogy minden nappal több hajó kerül partra, és mind több poloska 
férkôzik a ponyva alá, úgy érzi a hajós ember, hogy ki kell facsarnia 
a szezonból mindent amit még lehet, mert a percei bizony meg vannak 
számlálva.

film
fotó by Éder 

Bálint
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http://porthole.hu/kikoto/siofok-stefania-nagydij-video-8194/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151842942468972.1073741930.308535198971&type=3


jó préselôs menetben csak 1 takkal kel-
lett igazítani a fordulóig. Ezután gyors 
spi, gennaker szerelés (kinek mi) és 
irány Alsóörs! Kb tóközépen vettük 
a második pályajelet, és indultunk visz-
sza szintén élesen Siófokra, ahol megint 
csak kellett egyet igazítani, hogy befut-
hassunk klasszikus módon a kikötô 
árbocai között. Tamás a kikötômóló 
végérôl fújta a befutót, míg a szemköz-
ti mólószáron érdeklôdôk népes tábora 
kísérte figyelemmel hajók bevonulását. 
Persze a konkrétan 3db utast szállí-
tó nagyon sietôsen közlekedô BAHART 
hajó kapitányában fel sem merült, hogy 
esetleg várjon 4 percet, vagy hogy 
éppen ez a látványosság az, ami miatt 
az a három ember majd elhívja a bará-
tait is hajókirándulásra. Tudom, hogy 
fel sem merült benne, mert jó messzirôl 
hallani lehetett nemtetszésének kifejezé-
seként adott hangjele. Nem baj, remélem 
minden utas percre pontosan érkezett 
meg oda, ahova indult. Kicsit még nehe-
zebb megideologizálni, hogy a környéken 
sertepertélô turista hajó, miért nemé ért 
rá, hiszen neki konkrétan üzleti hasz-
not hoz, ha van látnivaló...
A befutó után jutott idô eszmecserére, 

Csapattagok és segítôk: Lukács Rita, Éder Bálint, 
Szutor Ferenc na meg a Póstás. 
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és némi rápihenésre is a 16órás díjkiosz-
tóig, ami igen ízletes paprikás krumplit 
is magában foglalt.
Mivel nekünk még vissza kellett 

érnünk a Marina Fûzfôbe, ezért nem 
idôzhettünk sokat. Stílusosan motor 
nélkül hagytuk el a kikötôt, felhúztuk 
a spi-t és célba vettük Fûzfôt. A leg-
nagyobb gondunk az volt, hogy inkább 
balra nézzünk ahol az elképesztôen gics-
cses színekben pompázó naplementét lát-
tuk, vagy jobbra ahol a telihold hatal-
mas korongja kápráztatott el minket. 
Leginkább aztán csak ültünk, és azon 
gondolkoztunk, hogy mégis megérte fel-
kelni hajnalban...
A spi-t csak a fûzfôi kikötô szájá-

nál vettük le már sötétben, és hogy 
ne ébresszük fel az alvó sirályokat, itt 
csöndben vitorlával futottunk be. 
Én csak annyit kérek, hogy az utolsó 

két verseny is ilyen hangulatot, és ilyen 
Balatont adjon.
Köszönöm! Találkozunk a KÖD majd 

a DÉR kupán! •

A legnagyobb gondunk az volt, 
hogy inkább balra nézzünk ahol 
az elképesztôen giccses színekben 
pompázó naplementét láttuk, vagy 
jobbra ahol a telihold hatalmas 
korongja kápráztatott el minket.
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11:00 a rajt, így a Sirályban még jut 
idô egy reggeli kávéra, sôt az ínyencek-
nek palacsintára is. A nem sietés jegyé-
ben kezdôdik és hozzá mindvégig hûen 
folytatódik a nap. Augusztusban az 
ember természetesnek veszi, sôt kicsit 
még zavarja is a napsütés… Izzadunk, 
a fedélzet forró, a sör megmelegszik. 
Ilyenkor azonban október végén tekin-
télyt parancsol magának az az idôjárás, 
ami 20 fokos hômérsékletet, napsütést 
és még némi szelet is ad. Az ilyen idôt 
ki kell élvezni, élvezni pedig nem lehet 
kapkodva. 
A reggeli után megindultunk a szom-

szédos Almádiba, nyugodtan. A rajtra 
úgy értünk oda, hogy addigra kifejezet-

ten nagyon nyugodtak lettünk. Nem is 
értettük, hogy mi történik ott elôl ahol 
az idôjárást teljesen figyelmen kívûl 
hagyva a rövid rajtvonalon egyszer-
re próbált mindenki átjutni. Kiabálás, 
hajótestek találkozásának hangja, kap-
kodás. Bûnös dolgok ezek ilyenkor én 
mondom! A nap helyében rögtön beug-
rottam volna egy felhô mögé, hogy ne 
is lássak ilyet egy tökéletes napon.
Hamarosan rendezôdtek a sorok, és 

mindenki elindult Kenese felé élesen, 
ahol bója után már ment is fel a hát-
szélvitorla. Ami eddig kellemes volt, 
az most paradicsomi lett. Hátszélben 
már már koranyári lett a hôérzet. 
A bóját Almádi elôtt mi rendben talál-

Szutor Ferenc

Napos Köd Kupa
Már az elôrejelzésekbôl sejteni lehetett, hogy a névadó ezút-
tal nem lesz jelen a versenyen. olyan nagyon nem is sajnál-
tuk, hogy pólóban kellett állnunk a nap sugarait.

fotó by Balint 
Eder
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tuk, pedig úgy hallottuk valaki szeret-
te volna magával vinni. Csendben ültünk, 
és próbáltuk a lehetô legtöbb napsugarat 
fotoszintetizálni, eltenni a téli hónapokra, 
nyugodtan.
Az alsóörsi forduló után simán, és 

nagyon nyugodtan értünk vissza 
Almádi elé. A pálya nem volt hosszú, de 
a rendezôknek ilyenkor már arra is gon-
dolni kell, hogy sok hajónak a tó távolabbi 
kikötôibe kell visszaérnie, dacolva a korai 
sötétedéssel. 
A kikötôkben sok hajó már bakon áll, 

pedig ezt igen nehéz megideologizálni. 
Hetek óta gyönyörû idô van, és nem is úgy 
tûnik mintha egy-kettôre megjönne a tél. 
Az ôszi versenyek lassan csak nevükben 
emlékeztetnek az évszakra. Se köd, se dér. 
Ha így folytatjuk nyugodtan lehet majd 
Mikulás és Karácsony kupát is rendezni 
nagyhajóknak a Balatonon. Addig azonban 
még van egy Dér Kupa! •
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HANSE 325 MAXI KIADÁS
Hogy a 2013/14-es vitorlás évad is jól induljon, olyan ajánlatot találtunk ki Önnek, amit valószínűleg még 
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2013-ban Lászlófy 
Ábel kapta a dulin-díjat
A dulin-testvéreK áltAl AlApÍtott dulin-
dÍJAt AdtA át áBelnAK dr. dulin Jenô 
oKtóBer 19-én BAlAtonfüreden. 
Az örökös vándordíj alapító okirata így szól:
„A dulin testvérek (Jenô, lászló György) örökös vándordíjat alapítanak a magyar 
vitorlás sport jövôben fejlôdése, fejlesztése érdekében, azzal a céllal, hogy a legfiata-
labb versenyzôk versenyszellemét, késztetését a meglevô és mindenkori ösztönzôk 
mellett magasabb szintre emelje. úgy gondoljuk, hogy ez az egyedi iparmûvészeti 
alkotás méltó arra, hogy további biztatásként szerepeljen, hiszen az évente a legfia-
talabb és legeredményesebb vitorlás versenyzô elismerését szolgálja.”

Az örökös vándordíjat mindenkor az a 12 éves vagy annál fiatalabb leány- vagy 
fiúversenyzô kapja és ôrzi meg egy évig, aki a magyar vitorlás szövetség verseny-
naptárában szereplô utánpótlás korosztálynak meghirdetett egyszemélyes verseny-
osztály éves ranglistáján a legjobb helyezést érte el.

Az örökös vándordíjat elnyerô versenyzô köteles a gyôzelem évét, elô- és utónevét 
a díjra erôsített hullámot jelképezô szalagra rávésetni.

A magyar vitorlás szövetség gondozza és kezeli a díjat. Ha a díj betelt, 
a sportmúzeumnak kell átadni. A dulin-díjat 2006-ban és 2007-ben vadnai 
Benjamin, 2008-ban és 2009-ben Gyapjas zsombor, 2010-ben vadnai Jonatán, 
2011-ban tenke áron, 2012-ben erôss loránd nyerte el.

lászlófy ábel – és ikertestvére, lászlófy levente – a spartacus vitorlás egylet 
versenyzôje. A fiúk jelenleg 11 évesek, edzôjük török péter. ábel 1-es típusú cukor-
beteg, versenyszerû sportolásával példát ad a diabéteszesek számára. •
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Kisfilm A nAGyviláGBól

Így dragonoztak  
egykor, a második  
világháború alatt. 
55 perces film 
dániából, a 1940-45 
körüli évekbôl.
forrás: dAnisH drAGon AssociAtion

A második világháború alatt resundban sem lehetett 
dragonozni és versenyeket sem rendeztek, így aztán 
minden vitorlástevékenység isefjordokba költözött. 
A német Klasszikus Hajók Baráti társasága lelte fel ezt 
az egyedülálló filmet és porolta le az archívumból. Az 55 
perces filmritkaság dokumentarista és szórakoztató egy-
ben, és bemutatja, milyen az ízig-vérig dragonos lelkü-
let a vitorlástársadalmon belül. társasági események és 
kemény küzdelmek a vízen. ezek voltak a fundamentumai 
az osztálynak, ezek tartották össze. reméljük, tetszeni 
fog a mozi, és kiérzôdik majd belôle az a dragonos lélek, 
amit ma is érzékelünk, amikor összejövünk egymással 
versenyezni. 

megnézem
Danish Dragon Association / Lars Stenfeldt Hansen

http://porthole.hu/kulfold/kisfilm-a-nagyvilagbol-8191/


tímár Péter  
„timu” emlékdíj  
a legeredményesebb  
utánpótlásedzôk részére
forrás: mvm, yKA

rutai istván (yacht Klub Agárd) és dr. ugron Gáspár Gábor (mvm sportegyesület) közös 
emlékdíjat alapítottak azzal a szándékkal, hogy a hazai vitorlás sportban az utánpótlás-neve-
lést, valamint a kiemelkedô teljesítményt eredményezô edzôi és nevelômunkát végzô edzôket 
elismerésben részesítsék. Az emlékdíjat az alapítók tímár péter, a yacht Klub Agárd idén tra-
gikusan és fiatalon elhunyt kiváló edzôje és pedagógusa, a vitorlás utánpótlás-nevelés kima-
gasló személyisége emlékére tímár péter „timu” emlékdíjként hozták létre. 

A „timu emlékdíj” ezentúl minden évben a „majthényi zsombor vándordíjban” részesülô 
legeredményesebb ifjúsági versenyzô magyar edzôje részére kerül átadásra. Az alapítók az 
emlékdíj keretében a díjazott részére 200 000 ft összegû támogatást ajánlanak fel.

A Tímár Péter „Timu” emlékdíj elsô alkalommal a magyar vitorlás szövetség 2013. októ-
ber 19-én rendezett balatonfüredi ranglista díjkiosztója alkalmával került átadásra. idén az 
emlékdíjat a Balatonfüredi yacht club edzôje, Csomai József vehette át, érdi mária világ-
bajnokunk eredményes felkészítése, valamint az egész éves magas színvonalú utánpótlás 
edzôi tevékenysége elismeréséül. A hazai versenyvitorlázás új nemzedékének kinevelése 
felelôsségteljes és áldozatos munkát és türelmet követel az arra vállalkozó edzôktôl. tisztelet 
és elismerés illeti mindazokat, akik erre a feladatra vállalkoznak, akik fáradhatatlanul, teljes 
szívvel és odaadással végzik edzôi munkájukat és olyan vitorlázókat nevelnek, akikre mind-
nyájan büszkék lehetünk! •
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Match race a tiszán!
ÍrTa: KiPPer GyörGy, bevezeTô: PorThole

Jó sok víz lefolyt már a tiszán az America’s cup óta, de szeged még lázban ég. 9 perces videofilmmel 
illusztrált beszámolójukban ennek lehetünk szemtanúi. talán kevesebb nézôt vonzott és kisebb büdzsébôl 
jött létre, de vegyük úgy, hogy a nagy oracle és team new zealand csatáját láthatjuk a képeken. 
legénységenként legalábbis biztosan volt annyi adrenalin. A képeken trapéz nem látható, arra nem volt 
szükség. de álljon itt a szervezô beszámolója: 

a 2006-tól töBB SportágBan telje-
Sült, FotóKKal, videóKKal illuSZt-
rált 494 Futam eredményei

Film
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http://www.autoinfo.hu/rekord/
http://www.autoinfo.hu/rekord/
http://www.autoinfo.hu/rekord/
http://www.youtube.com/watch?v=Z1H6PPOxsUo&feature=youtu.be


PÁrOs vitOrLÁsversenY 
A tiszÁn
A vasárnapi verôfényes napsütés és a kellemes déli szél ideális volt a vitorlázás-
ra. A tiszayacht kikötôbôl induló, két repülô hollandi típusú vitorlás legénysége 
városnézô versenyre indult.

céljuk a város déli oldalán a Boszorkánysziget majd a maros-torkolathoz 
történô visszavitorlázás volt. A Bertalan hídig egymást elôzgetve vitorláztunk, 
majd a kanyarodó folyón a mederbe egyre jobban befújó szél fokozta a tempót. 
A malina-part elôtt fodrozódó vízfelület még távolabbra csalogatott bennünket, de 
gondolva a délutánra gyengülô szélre az árvízi emlékmû vonalában visszafordul-
tunk. ( itt már több mint 4 km-re voltunk a kikötôtôl, és bár az alacsony vízállásnál 
nem nagy a tisza sodrása, a vitorlásban nem jól mutat az evezés.) Az elsô hajó 
kormányosa úgy látta elég gyorsak, és a lapos elôtt, a belsô rövidebb íven „pillan-
góztak”, nem húztak spinnakert. A másodikként forduló hollandiban a szelesebb 
külsô ív felé vették az irányt és felhúzták a hátszélvitorlát, ami meg is hozta az 
eredményét, a Belvárosi híd után ismét az élre álltak. A Bertalan híd vonalától már 
ismét cirkáltunk.

völgymenetben a széles híd széltakarása nem jelent gondot, mivel a folyó átso-
dorja a hajót a híd alatt, hegymenetben viszont csak a szélfordulókra jól idôzítve 
lehet átkelni. ez mindkét hajónak csak többszöri nekifutásra sikerült. A maros-
torkolatig tartó két kilométeres folyószakaszon a gyengülô szél már csak zebracsí-
kok formájában volt jelen, és az iránya minden befúvás elôtt élesedett, majd azt 
elhagyva tompult. ez a vitorlák folyamatos állítgatását igényelte. A vitorlások ezen 
a szakaszon már nem csak egymással, hanem a folyó sodrásával is versenyeztek. 
Bár a futamidô jelentôsen elmaradt az eddigi rekordtól (1:04:33), a szél kitartott, 
a két vitorlás célba ért. A futamidôket másodperc pontossággal a hajókban elhe-
lyezett Gps dokumentálja: Kipper György, túri mihály (3:07:30), csesznok tamás, 
Rehák József, Csesznok Anna (3:49:14). •
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Jótékonyság idén
forrás: xtrAme videó stúdió

idén a jótékonysági versenyeknek egész sorozata zajlott. A rendôr 
árváktól a daganatos gyerekekig mindenkit megvitorláztattak 
a szervezôk. Az x-trame videó stúdió jóvoltából mindrôl film is 
készült.

 Az mvsz (magyar vitorlás szövetség) kezdeményezése alapján, 
ebben az esztendôben a hazai vitorlás társadalom speciális, jóté-
konysági programsorozattal segítette a hátrányos helyzetû gyerme-
keket és családtagjaikat. 

A rekreációs élményterápiás vitorláztatások során többek között 
mozgássérült gyerekek és fiatalok, rendôr és tûzoltó árvák, gyógy-
ulófélben lévô és gyógyult szervátültetésen átesett gyerekek, vagy 
éppen mozgássérült fiatalok juthattak életre szóló élményekhez 
a vitorláztatások során. A hátrányos helyzetû gyerekek, fiatalok és 
kísérôik olyan hajók fedélzetén járhattak, vagy éppen kerekes szék-
ben ülhettek, amelyek még fél órával azelôtt egy-egy rangos balato-
ni verseny kupájáért mérkôztek. A balatoni  jótékonysági programso-
rozat eseményeirôl az x-trame stúdió gondozásában készülô H2o 
vízi sport magazin rendszeresen tudósított. •

SOS. Gyermekfalu  
reGatta 2013.

tecOn kupa, daGanatOS  
Gyermekek vitOrláztatáSa

taBu kupa, mOzGáSSérültek 
hajóztatáSa

rendÔrárvák  
vitOrláztatáSa
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https://www.youtube.com/watch?v=CwkwUe79LRA
https://www.youtube.com/watch?v=CwkwUe79LRA
https://www.youtube.com/watch?v=wfPAqseqsa4
https://www.youtube.com/watch?v=wfPAqseqsa4
https://www.youtube.com/watch?v=ZtFqapKPgoI 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtFqapKPgoI 
https://www.youtube.com/watch?v=QjB8Yo0vpr4
https://www.youtube.com/watch?v=QjB8Yo0vpr4
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     TACK-VÁLTÁS A 
KÖTÉLZET ÉRINTÉSE NÉLKÜL
Integrált önváltó fock 

     NAGY SEBESSÉGNÉL IS 
BIZTOS IRÁNYTARTÁS
Hosszú vízvonal, tavi kíl
Designed by judel/vrolijk & co
 

     SZELLŐS ÉS VILÁGOS
Minden kabinban testablak
Fedélzetbe símuló nyitható nyílások
 

     ERGONOMIKUS 
COCKPIT KIALAKÍTÁS
Dupla kormány, lehajtható fürdőplatform, 
stabil cockpit asztal, széles ülések, mély 
rakodótér 

     „EGYKEZES”
VITORLÁZÁS
A mozgókötélzet hátrafut 
a kormányállásig 



szerzô: soponyAi GézA

nautic 220 
Hornet
csak nemrég született meg a nautic Boat zászlóshajója, a nAu 
370run, de máris egy új családtag életre hívásán dolgozunk, 
ezúttal a kompakt méretben. ez azért is izgalmas feladat szá-
munkra, mert ebben a kategóriában régóta nem gyártottunk 
hajókat, így a vitorlázó társadalom egy másik csoportjának is 
tudunk kínálni alternatívát az élvezetes, sportos hajózáshoz. 
Az ötlet is ebbôl fakadt, mikor egy kisebb, de a nautic hajókra 
jellemzô tulajdonságú daysailer-racert szerettünk volna építeni. 

A mai világban legtöbbünk számára igen nehéz a hétvégi 
vitorlázás feltételeit teljesíteni:

elôször is legyen egy hajónk, amelynek kell egy kikötôhely is. 
Ha versenyezni szeretnénk, csapatot is össze kell állítani, és ha 
esetleg külföldön szeretnénk használni hajónkat, elônyt jelent 
a könnyû szállíthatóság. Kézenfekvô megoldás egy kisebb, 
könnyû, két-három ember számára regattán is jól kezelhetô, 
személyautóval vontatható kishajó, amely nem utolsó sorban 
megfizethetô is.

ezeket szem elôtt tartva kértük meg régi partnerünket, 
Andrej Justint, hogy tervezzen ezekre a problémákra megol-
dást jelentô, ízig-vérig nautic kishajót. úgy érezzük, sikerült 
neki. már elsô pillantásra látszik: ez a hajó akar valamit; modern 
vonalvezetés, sportos megjelenés jellemzi, bôséges vitorlázat 
szél ellen és bô szélben is, amelyet karbon árbocra húzhatunk 
fel, a maximális teljesítmény elérése érdekében. nagyhajókat 
megszégyenítô merüléssel rendelkezik, ez biztosítja a szüksé-
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ges visszaállító-nyomatékot szerény vízkiszorítás mellett. ez 
a kis „darázs” is a nagytestvérhez hasonlóan születik, az üveg-
szálas pvc habmagos szendvics szerkezetet vákuuminfúzió 
során itatjuk át vinilészter gyantával, a test a kritikus ponto-
kon karbon erôsítést kap. A végeredmény egy erôs, könnyû 
kis dingi készen egy laza családi élményvitorlázásra vagy egy 
izgalmas verseny futására, ezeket segíti az egyszerû, átgon-
dolt szerelvényezés és a gennaker lehúzásának módja, amellyel 
gyorsan, biztonságosan akár egy ember is leszedheti a vitorlát 
a bôszelezés végén. Így három fô teljes értékûen tudja megvi-
torlázni a hajót versenykörülmények között is.

Ha úgy döntünk, hogy külföldi nyaralásunkon, vagy verse-
nyen saját hajónk fedélzetén szeretnénk szelni a hullámokat, 
a deckre állított árboc ledöntése, és a kihúzható tôkesúly lesze-
relése és az utánfutóra emelést követôen már akaszthatjuk is 
a vonóhorogra a szerelvényt.

Ajánljuk ezt kis „játékszert” mindazoknak, akik komolyan 
veszik a játékot, akik vallják a „kicsi a bors, de erôs” elvét, és 
szeretnének kis hajóval is gyorsan menni, akiknek gondot 
okoz hétrôl hétre hat-nyolc állandó embert összeszedni a ver-
senyekre, akik nem tudják, vagy nem akarják egy családi ház 
árát hajóra költeni vagy azoknak, akik egyszerûen csak sze-
retnek stílusosan és élvezhetô tempóban túrázni, akár szerte 
Európában. •

AJánlJuK ezt Kis 
„JátéKszert”  
mindAzoKnAK, AKiK 
KomolyAn vesziK 
A JátéKot
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nem, nincs elírás, télen is lehet vitorlázni, ahogy sízni is 
nyáron. de azért nem mindegy mivel és az sem, hogy 
hogyan. óriási élmény a kihalt Balaton, de nem veszély-
telen. A kikötôk elnéptelenednek, nincs vendéghely mizé-
ria, de szolgáltatás se nagyon. felszedik a kardinális jele-
ket, ha megfeneklünk, magunkra vessünk, mert nem jön 
segítség tavaszig. fontos tehát a hajó és saját magunk 
felkészítése.

A hideg vizekben nincs algásodás, ezért érdemes már 
most rendbe rakni a hajó alját. A motor és a hajócsavar 
állapotát sem árt ellenôrizni. Ha esetleg bevállaljuk a jég-
hártyás vízen való hajózást, akkor javasolt a hajóorr víz-
vonal körüli belépô élének felületét lemezzel burkolni.

októberben már megkezdôdik a „partraszállás”, ezért 
nem könnyû már idôponthoz, és a munkavégzéshez 
szükséges területhez jutni. Bár a hajómat nem ott tartom, 
a daruzást évek óta a fûzfô marina portáldarujára szer-
vezem, egyszerûen azért, mert nincs jobb biztonságo-
sabb daru magyarországon. ezen lehet vitatkozni, de egy 
tíztonnás fakorlátos hosszúkíles hajót nem szívesen bíz-
nék más emelôeszközre, még akkor sem, ha megfelelô 
kerettel biztosítják a feszültségmentes emelést. A portál-
daru nem csak emel, de helyére is viszi a hajót, legyen 
az akár a telep átellenes vége. mivel nem rendelkezem 
tároló alkalmatossággal, erre a néhány napra a kikötô 
univerzális állványait veszem igénybe. 

mindig izgalommal tölt el mit találok a hajó alján, most 
sincs ez másképp. Ahhoz hozzá vagyok szokva, hogy 
igen sok kagyló is megtelepszik a hajó fenekén, amit 
nem igazán szeretek. átfúrják magukat az algagátláson, 
és a gélbe, vagy ami még rosszabb talán a laminátba 
kapaszkodnak, mert nagynyomású mosóval sem lehet 
ôket eltávolítani. állítólag még a motor külsô hûtôkörébe 
is képesek bepofátlankodni, ami nem túl szívderítô opció. 
van valami rendszer a megtelepedésükben, ami mintha 
az elektronok vándorlással lenne kapcsolatos. A leginten-
zívebben a magnézium katód környezetében nyüzsög-
nek. fel sem tételezem, hogy magnéziumfüggôek lenné-
nek, de mégis furcsa mennyire kötôdnek a „mengyelejev 

Felkészülés a téli vitorlás 
szezonra
ÍrtA: Gerô András

GALériA
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tábla” zsenge korrozív oldalához.Az idei meglepetés egy 
hosszú, kusza mély karc volt a kíl és a fenék találkozásá-
nál mindkét oldalon. A mélyen nyomot hagyó rajzolat úgy 
nézett ki, mint amikor vásott gyerekek, vagy irigy felnôttek 
karcolásszák a vadi új merci oldalát. még jó, hogy nem 
volt rajta a közkedvelt „mibôl?”felirat. életszínvonalunk 
szakadatlan emelkedésének hála, a karcosoknak is 
sikerült túladni a zsigulin, így ez a buta játék is kiment 
a divatból. ma már inkább robbantgatnak. de akkor mi 
a fene rágta végig a fenekemet?

sose jöttem volna rá, ha nem találkozom vízirendôr 
ismerôsömmel. szerinte belefutottam egy rejtôzködô 
sorhorogba az egyik legszemetebb rabsic technika esz-
közébe. A több tíz méter hosszú felszín alá rejtett, fel-
csalizott, akár 200 db-os horogsor kíméletlen pusztítást 
okoz a halállományban, de életveszélyesen megsebe-
síthet szörföst, úszót, és kárt okoz a hajótesten is amint 
az én példám is bizonyítja. Gyakorlatilag felfedezhetet-

len. állítólag már olyan távirányítós technika is van, ami 
a horogsor végeit a víz alatt kis ledes világítással teszi lát-
hatóvá, kizárólag az orvpecás számára. Hát nem igazán 
szerettem meg ôket!

szerencsére rick csaba szakértô útmutatása alapján 
sikerült eltüntetni a karistokat, felkerült a friss uno cruiser 
algagátló – ezúttal tengerkék színben, remélem, hogy 
kagyló és rabsic riasztót is tartalmaz. 

Az elmúlt telek során többször hajóztunk ki a kikötôbôl 
úgy, hogy ott már állt a jég, de a tó még hullámzott. 
ilyenkor bizony – nagyon óvatosan – ropogtatnunk kel-
lett a jeget, hogy kijuthassunk. szerencsére ennek nem 
sok nyomát láttuk a hajóorron, de idén már felvértezet-
ten vágunk neki a kalandnak. A vízvonal magasságában 
fém burkolatot kapott a hajóorr, hogy a jégtörô üzemmód 
még véletlenül se okozzon kárt az amúgy is zord körül-
ményekre épített finn hajó testében.

mûhelybe került a hátsó lejáró létra is, a nyári 

fürdôvendégek erôfitogtatása maradandó nyomot 
hagyott így megerôsítésre szorul. sajnos a szépséges 
öreg hölgy már több mint 25 esztendôs. ráncai – bár-
mennyire kortalannak tûnik – jelzik, hogy igényli a gon-
doskodást. A teak felületek cseréje lassan idôszerû, 
ahogy az eredeti vitorlázat is helyenként javításra szorul.

mit kell még tennem? 
A téli használathoz érdemes feltölteni az üzemanyagtar-

tályokat, megelôzendô a nem kívánt kondenzvíz okozta 
korróziót. A motortérben a belsô hômérsékletet biztosító 
olajradiátor szükségtelenné teszi a téliesítést, de a bilge 
pumpa automatikus mûködését rendszeresen ellenôrizni 
kell, ahogy a vízkivezetô nyílásból is el kell távolítani 
a képzôdô fagydugót.

Közben a hajó elkészült. szép kék alsónemûjében, 
fényes új orrvédôjével büszkén páváskodik a csodada-
ru hevedereiben. Az öreg hölgy lágyan vizet fog, a motor 
pöccre indul, hûtés rendben, irány a tél. •
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KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL
HANSE EARLY BIRD

Spóroljon gyorsan, sokat a Hanse-val

KEDVEZMÉNYCSOMAGOK

Balatonföi Yacht Club  | Balatonkenese

További információkért kattintson a hanse.hu oldalra, vagy hívja dealerét a +36 20 935 7700 számon!

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

lenyűgöző ajánlatok a különböző csomagokon és extrákon

EARLIEST BIRD100%
megtakarítás

augusztus 31-ig

-tól60.000.- €
EARLIER BIRD75%

megtakarítás

szeptember 1–október 31-ig

45.000.- €
EARLY BIRD50%

megtakarítás

november 1–december 31-ig

30.000.- €

325 345 385 415 445 new505 575 630e

-tól

-tól

http://www.hanseyachts.com/us/boats/345/hanse-345-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/385/hanse-385-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/415/hanse-415-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/445/hanse-445-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/505/hanse-505-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/575/hanse-575-early-bird.html


ÍrtA: nAGy péter, szerKesztette: Kövendi eszter

Santa Maria di Leuca
2013. október 3., csütörtök

Szent Pál öböl.
2013. október 21., hétfô

Messina
2013. október 4., péntek

Salerno, Porto Turistico
2013. október 8., kedd

ÖSSzefoGLALó viDeó 
fAzekAS GerGeLyTÔL

záMbori SoMA 
bLoGjA
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2013. szeptember 27., péntek Szent Mihály napja
ma van. elindultunk, hajnal még nem hasad, csak a többi autó fénye jelzi az irányt: sukosan. öt-hetes úton-lét, külön-élet, zarándoklat, ima. várva-várt pillanat, közel egy éve 
készülünk. egyik fontos tapasztalat, hogy a figyelmet a jelen pillanatra szûkítsem, nehéz gyakorlat, de tanulságos is. tanulságos, mert látom hogyan élek. Hááát… Az elôbb köd 
volt, de most kitisztult. nem szabad kétségbeesni. mondd magadban az imát, te csak ints, gyerünk tovább… fohászkodom, hogy a helyükre kerüljenek az értékek. most így fog-
lalnám össze, ha össze kell foglalni. és megpróbálok minél többet elmondani abból, ami a szívemet nyomja. tartsatok velem.

2013. szeptember 30., hétfô Szent Andrásig
megpróbálom röviden, mert sok a tennivaló…Az elôrejelzések miatt nem vágtunk neki szombaton, mivel éppen a délies Jugó nevû szél uralkodott. 
Hiába szenvedtük volna le magunkat délre, otrantonál semmiképp nem tudunk ilyenkor átmenni az erôs hullámzás és a szembe-áramlat miatt. ezért több idô jutott a felkészülésre, 
amit nagyon nem bántam meg. A katamaránunk (lagoon 450) engem sokszor egy lánctalpas medvére emlékeztet, szóval nehézkes megmozdítani, de ha egyszer már cammog, 
akkor vágtat. A kevés katamarános tapasztalat miatt óvatosak vagyunk, 10 csomós limit van vitorla alatt, ha fölé megyünk, reffelés.

Kezd alakulni a szelünk, szokásosan Borába (eK-i szél) fordult a Jugó (dny), úgyhogy most vágta, várhatóan jó irányból kapjuk a szelet, hála a teremtônek.
tegnap du. 5 órakor indultunk, sukosan sirályai köszöntek, és ráfordultuk a szélre, a terv az volt, hogy még a Bora érkezése elôtt kiérjünk a szigetek közül, mivel ott hisztis a szél. 

motorral haladtunk, a hullámzás folyamatosan erôsödött, végül 2-3 méteres magasságokat emelkedtünk-zuhantunk, a szél is beerôsödött köszönhetôen egy komoly frontnak, ami 
felettünk haladt el, egészen komoly 45 csomós szintre (max. befújás 54 csomó!!). egyértelmû volt, hogy menedéket kell keresnünk. Így találtunk rá egy kedves öbölre, ami szent 
András nevét viseli. nagyszüleim szülôföldjét is így hívják Békés megyében. Kicsit hazaértem.

2013. október 3., csütörtök jelen-lét
Kedvezô napok a küzdelem és a kegyelem jegyében. Három nap és két éjszaka alatt átértünk olaszországba, ami éppen most santa maria di leuca. Kis pihenô, rendes alvás, 
rendrakás, már ránk fért. több holtponton és  több katarzison vagyok túl, és ez még csak a kezdet. csodálatos érzés viszont látni és tapasztalni a kegyelmet, mintha egy kéz 
kísérne és segítene rajtunk. Az elszántság önmagában kevés. A nyílt víz nyílt szívet igényel. egyre jobban megerôsödöm a tudatban, hogy minden figyelmemet a hajó orrától 
a faráig összpontosítsam. A már és a még között egyensúlyozva élem a jelent. Ha nem sikerül, felborulok… most pedig indulás tovább nápoly felé, jutunk, ameddig jutunk alapon.

mAGAzinunK meGJelenéséneK idôpontJáBAn érKeziK vÍzi zArándoK-
útJánAK véGállomásáHoz Az AquAGorA proJeKt, Amelyet mi is iGye-
KeztünK Követni. A cél A lelKi meGúJulás volt, A BiBliAi ApostoloK 
cseleKedetei nyomán pál Apostol HittérÍtô útJánAK állomásAit 
látoGAttA véGiG Két szÍnész, és eGy 10-11 fôBôl összeverBuváló-
dott csApAt. enneK összefoGlAlóJát AdJuK most át.
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2013. október 4., péntek Szoros
messina. éppen most egy konténerszállító halad el. A tirrén-tenger és a Jón-tenger találkozása. Kikötés nélkül haladunk célunk felé. lassan vége az elsô hétnek, újabb társak 
érkeznek, a többiek indulnak. Jelenleg csak másfél csomó az ellenáramlat. A szél most éppen kevés, így motorozni kell. vissza kell térni egy külsô idôbe, repülôgép menetrend, 
indulás, érkezés, rohanás. Honnan-hová? én már nem tudom. de azt már látom, hogy négy hét múlva nehéz lesz vissza állni. A rendbe. milyen rend? számomra rég nem az, 
ezért is vagyok itt. meg azért, hogy tisztázhassunk néhány dolgot. idôbeosztás? Az számomra mindig szoros. vagy inkább szorít… 

2013. október 8., kedd Tranzit
Amikor  a szakadó esôben kiléptem a partara, minden valószerûtlenül hatott. (leszámítva azt az elsô korty pálinkát, ami az ilyenkor szokásos szárazföldi imbolygásomban az 
egyetlen kapaszkodó volt.) Kihalt turista kikötô, konténerekbe bújtatott irodákkal, fakult feliratokkal. passzív a vendégszeretet, tehát nem mondták azonnal, hogy itt kérem nem kéne 
kikötni,  mert óránként jön a járatos hajó Amalfi, positano felöl. sôt, egyáltalán nem mondták, mi meg nem forszíroztuk, hanem kértünk vizet meg áramot a szomszédos marinából, 
egy kis borért cserébe. elcsodálkoztam, hogy az évekkel ezelôtt, olaszul elsajátított barokk operának köszönhetô körülbelül százötven szavas szókincsem, milyen sok mindenre 
elég. talán ennek a mosolyogni való próbálkozásnak, (meg késôbb a bornak) volt köszönhetô, hogy apránként megoldódtak a problémák. persze, leginkább a gondviselés szám-
lájára írom ezt is.

mindig különös alakokat küld, most például mariot és a másikat, akit én lorenzonak neveztem el. mario a kicsi köpcös, lorenzo pedig nyegle, kissé csámpás, és az arca, mintha 
pirosítva lenne. mindkettejük kezében egy-egy esernyô. lorenzoé már görbe. ilyenkor is látszik, fellini nem bízott mindent a fantáziára, hanem inkább nyitott szemmel járt. 
salerno, porto turistico. idáig jutottunk. A nápolyi öböl alatt eggyel. Közel voltunk az eredeti célhoz, (pozzuoli) úgyhogy, én teljesítve látom a kihívást. nagyon hálás vagyok, amiért ez így 
összejött, mert hát, ha nem a hátunk mögül jött volna a szél, meg a hullámzás, akkor bizony elakadunk valahol… tehát ez sem rajtunk múlott. partra léptek a kiszálló utastársak, hogy 
átadják helyüket a következôknek. A kissé bonyodalmas transzfer és az esô ellenére végül minden megoldódott, így hát folytatódhat a történet, úszunk tovább, hajnal iránt.
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2013. október 12., szombat Vulkán
A kis hercegnek három vulkánja volt. Kettô mûködô, egy kialudt, de sosem lehet tudni… vezuv, stromboli, salina, lipari,vulcano,etna. fároszok. Közölük stromboli talán a legkü-
lönösebb, ahogy rendszeres idôközökben kitör. lélegzik? Jelez? Beszél? vagy, csak áll? minden egy sóhaj, minden lüktetés, minden hullám, minden kitörés egy szívdobbanás. és 
az, ahogy a fejemben váltják egymást a gondolatok. ôrségváltás. Jönnek, egyre tovább maradnak, aztán tovább állnak, átadják helyüket. illedelmes gondolatok. Hosszú hullámok. 
most még többet bámulom a farvizet, a múltat. néha kimegyek elôre is, ha az idô engedi, meg, amikor delfinek jönnek. ott is jó maradni, de a jövô nem olyan beszédes, inkább 
egy kicsit szeszélyes, mint a lányok, meg a hold. még fiatal a jövô. nem bánom, kihagyom a csitrit… A múlt is csak azért érdekes, mert nem beszéltünk meg mindent. persze, 
csak ritkán engedem meg magamnak ezt a merengést, csak, mikor már nagyon hangosak a hullámok.

legjobb a kormánynál, fent a hídon, ahol minden kézben van. legalábbis ami tôlem telik. „Bár Herkules, amit bír, tegye meg! A macska nyávog és megvész az eb.” 
(shakespeare-Hamlet)

Béke. idônként már meglátogat, és egyre hosszabb ideig marad. ezt a legnehezebb megtalálnom a városban. 
pedig tudom, hogy nem csak én látom szívesen. A legtöbb bajunk a Béke nélkülözésébôl fakad. nem kéne leszoknunk a Békérôl, nem káros szenvedély. Kitörô Békét 
mindenkinek!

2013. október 21., hétfô Szent Pál öböl
napok óta töprengek, hogyan kéne elmesélnem. tárgyilagosan: szicília keleti oldalán haladtunk délnek, érintve taorminát, etnát, ripostot, syracusát, Augusta mellett vesztegel-
tünk egy éjszakát a 45 csomós szél miatt, majd kilépve olaszországból egy éjszakai hajózással megérkeztünk máltára. útközben medúzák, delfinek, és menekült tutajok… egy 
bôröndnyi eszkábált vízen úszó eszköz egy kapaszkodóval, némi kötéllel. döbbenet. ez is egy lehetôség. tehát kell, hogy mondjál köszönetet… egyre közelítünk, belépés, Gozo, 
lagúna, turisták bárhol, majd a cél, és most már tényleg a lényegnél tartok: szent pál öböl...

Az egyik oldalon nyüzsgés, apartmanok, lídó-hangulat, rettenet. szemben egy pici sziget a tonhalfarm mögött, rajta egy szobor. Az öböl pál apostolról kapta a nevét, aki 
a szentírás szerint itt szenvedett hajótörést. megérkeztünk. ide tartottunk, tartottam, engedtem magam vezetni. zarándoklat, vízen.

nem tudok beszámolni. A legfontosabb felfedezéseimet igyekszem megosztani. egyformák a napok, de úgy, hogy kicsit sem hasonlít egyik a másikra. ez a metamorfózis, ami-
kor látszólag semmi nem történik. Az egyetlen kulcs a távlat. Kellô távolságból már látszik a különbség. ne tessék megijedni, semmi filozófia, csak arra gondolok, hogy minden 
évben lehull a levél, aztán újra nô, és így tovább..

ugyanezt látom a hullámokon, a kedvemen, a napjaimon, a hitemen, hitetlenségemen, a reményeimben, gondolataimban, és az álmaimban. ugyanaz ismétlôdik, minden pillanat-
ban jelen van az összes többi, én pedig ugyanazt a dolgot közelítem és hagyom hátra. ez a felismerés az én fordulópontom.

valletta pedig az út fordulópontja, innen kezdve hazafelé. Becsukom a szemem és a legkedvesebb  csillagaimra gondolok. ez elég nekem.

2013. október 30., szerda Csillagos az Ég
lassan ez is emlék lesz. estére Horvátország van tervezve, négy hét után ismét. Alakul a vargabetû, ami a szívemben már régóta iniciálé, valamiféle díszes bekezdés.

el akartam számolni. van ugyanis a városban egy állandó élményem: hogy le vagyok maradva, nem érem utol a gondolataimat. A cselekedeteimet végképp. maradt az állandó 
kapkodás, örökös csapda, szellemi adósságspirál. Amikor elôször ültem hajón, talán az fogott meg, hogy lehet törleszteni, jut rá idô. együtt tudtunk lenni, én meg én, mint régen, 
gyerekként. Jó megint a kisfiúnak lenni, vele gondolkozni, hagyni, hogy beszéljen. olyanná lenni, mint ô. sajnálom, hogy megbántottam. illetve most az mondja, nem sértôdôs, 
csak azt hitte már nem érdekes nekem, a felnôttnek. Hülye voltam. nem. Hüje. Bocs.

most megszorítom a kezét, és bemegyünk a városba, ahol autók vannak, tömegnek hívják az embert, szoros idôbeosztás van, munkának mondják az életet és nagy a zaj. 
megígérem, hogy vigyázok majd rá, de azt kéri, ô vigyázhasson énrám. megegyeztünk, hogy ha nem félek, ô sem teszi. vigyázunk magunkra.

nincs más választás. ez az egyetlen világunk. végül álljon itt a legnevezetesebb történet, ami pállal itt, ezen a tengeren, ugyanezen partoknál történt meg. Hála istennek, hogy 
a Bibliában ez fennmaradt és ma is olvashatjuk:
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Pált Rómába viszik
Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennün-
ket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a csá-
szári csapatból való Juliusz nevû századosnak. Azután 
felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tar-
tomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. 
Velünk volt a thesszalonikai macedón Arisztarkhosz is.

Másnap befutottunk Szidónba. Mivel Juliusz ember-
ségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen bará-
taihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan továbbin-
dulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt.

Majd Cilicia és Pamfília partja mentén haladva befu-
tottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába indu-
ló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket.

Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen 
jutottunk el Knidoszig; de mivel a szél miatt nem tud-
tunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmóné közelé-
ben. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk 
egy helyre, amelyet Szépkikötônek neveznek, és amely-
hez közel van Lázea városa.

Pál tanácsa ellenére továbbhajóznak
Mivel pedig közben sok idô telt el, és a hajózás is 

veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál 
figyelmeztette ôket: „Férfiak, látom, hogy a további 
hajózás nemcsak a rakományra és a hajóra, hanem éle-
tünkre nézve is veszélyessé válik.”

De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó-
tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötô 
nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy 
döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hátha eljutnak 
Fônixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötôje, 
amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig 
déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják 
elhatározásukat; felszedték tehát a horgonyt, és tovább-
hajóztak Kréta közelébe.

Nemsokára azonban a sziget irányából az „Eurakviló”-
nak nevezett szélvihar csapott le a tengerre.

Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem 

tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és 
sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá 
futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy 
nehezen tudtuk megtartani a mentôcsónakot.

Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek: alul 
átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz ten-
geröböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és 
úgy sodródtak tova.

A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap 
kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó fel-
szerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem 
a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és 
erôs vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk 
minden reménye.

Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, 
és így szólt: „Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hall-
gattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt 
a veszélyt és ezt a kárt.

Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy 
bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak 
a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az 
angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok.

Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell 
állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik 
veled vannak a hajón.

Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, 
hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. „Egy szi-
getre kell kivetôdnünk.” 

Hajótörés és megmenekülés
Eljött a tizennegyedik éjszaka, mióta az Adrián sod-
ródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították 
a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. 
Lebocsátották a mérôónt, és húsz ölet állapítottak meg. 
Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátot-
ták, tizenöt ölet állapítottak meg.

De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetôdünk, 
a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a vir-
radatot.

Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajó-
ról. Le akarták ereszteni a mentôcsónakot a tengerre, 
azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgo-
nyokat kifeszíteni.

Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz: 
„Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem mene-
külhettek meg.”

A katonák ekkor elvágták a mentôcsónak köteleit, és 
hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg meg-
virradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. 
Így szólt: „Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen vára-
koztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, 
hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgál-
ja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen haj-
szál sem a fejérôl.” E szavak után vette a kenyeret, hálát 
adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és 
enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ôk is 
enni kezdtek.

Lélekszám szerint kétszázhetvenhatan voltunk a hajón. 
Miután jóllaktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyí-
tettek a hajón.

Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, 
de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a part-
ja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. 
A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egy-
úttal a kormányrúd tartóköteleit is megeresztették, és az 
orrvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor 
azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amely-
nek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó 
része pedig a hullámveréstôl kezdett szakadozni.

A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik 
a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De 
a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta 
ôket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik 
úszni tudnak, azok ugorjanak elôször a tengerbe, és 
meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig, ki 
deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy 
mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. 
(Apostolok Cselekedetei 27. fejezet)

 42  

küLföLd isteni és emberi napló 
a Mediterrán tengervilágból



start good: regatta good. start not good: regatta disaster. 
molto aggressivo!! – kapom a tanácsot dino-tól, a 74 
éves, rutinos, helyi segítômtôl a 45. Barcolana rajtja elôtt. 
Kár, hogy nem beszélünk közös nyelvet, mert lenne igény 
tanácsra: a Kékszalagon is sokan vannak, de itt három-
szor annyi hajó (1562 induló) osztozik fele hosszúságú rajt-
vonalon, köztük 80-100 lábas óriások.

nemzetközi csapattal indulunk, a kemény magot 
a nautikos pingi team alkotja: sándor (bow), dorina (tak-
tika, orrvitorlák), Boglárka (pit), dávid (nagyvitora), Karesz 
(orrvitorlák, genakker), valamint a vendégmûvész András 
(mast) és Blanka lányom (backstag, navigátor). dino, az 
elôzô tulaj ígért még négy gyakorlott férfit, de végül csak 
3 amatôr házaspárt láttam érkezni: dino (afterguard) 
és renée, mario (bow) és edit, valamint Andrea (pit) és 
cristina (backstag).

A rajtig mindenki járatja a motort biztonsági okokból, 
sokan használják is, ezért a vitorlások mozgása telje-
sen kiszámíthatatlan. Az olaszok lazán kezelik a hely-

Barcolana beszámoló
BölcsvölGyi tAmás

eredményeK
véGereDMény
TúrAHAjók
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zetet, a legkisebb helyre is beteszik a hajót, kiabálnak, 
integetnek, de senki sem ingerült. mintha róma belváro-
sában autóznánk a pénteki csúcsforgalomba gyülekez-
nek a menôk, itt az esimit európa 2 (a késôbbi gyôztes), 
itt látjuk a rafficát is. viszont egy gombostût sem lehetne 
leejteni a tömegtôl. nem bizonyulok elég agressszívnak, 
elindulok inkább a vonal közepe felé. találunk is egy ritká-
sabb helyet, hozzánk hasonló méretû hajókkal. Jó tempó-
ban indulunk az elsô sorból, már rutinos olaszként ordí-
tunk a rajtvonalról motorral kilövô egység után. A pálya 
jobb oldalán erôsebbnek tûnik a szél, szerencsére rögtön 
ki is tudunk fordulni bal csapásra. Az erôsebb is maximum 
2-3 csomót jelent, de még mindig jobb, mint a nyugati 
oldal, ahol a legnagyobb versenygépek is csak álldogálnak 
a lavórban.

újabb fordulás után reacherrel majd genakkerrel egy 
ideig irányt tudunk menni a bójára az egyre tompuló szél-
ben. dino a kiírásból kitépett, ázott papírtérképpel próbálja 
behatárolni a bója helyét. nyugi – intek – Blanka mögöt-

tem Gps-rôl fokra pontosan diktálja az írányt. Az „öreg” 
morog valamit önirónikus mosollyal olaszul a fiatalokról és 
a modern technikáról.

A nemzetközi csapat hiba nélkül teszi a dolgát. 
A trimmerek apatikus nyugalommal tûrik, hogy hárman – 
dorina, dino és én – három nyelven háromfélét diktáluk. 
egész jól haladunk. felegérkedünk az álldogáló rohanó-
gépek vonaláig. Jó látni: mellettünk, igaz kicsit mélyebben 
az esimit európa 2, a raffica, több tp52-es és 80 lábas 
maxik. egy kis igazítás után kihúzzuk a takkot a pálya sar-
káig, majd balcsapáson közelítjük az elsô bóját. cseppet 
sem félelmetes, ahogy másfélezer hajó érkezik jobbcsapá-
son spinakkerrel a leterjedô szélben.

idén új pályát jelöltek ki, hogy ne legyen tumultus az elsô 
bójánál. elsô ránézésre ez az elképzelés nem vált be, igaz 
nem tudom, mi volt itt tavaly. Kb. ötvenen érkezünk pont 
egyszerre. A jobbcsapáson jövôk ordítanak, szemmel lát-
hatóan fogalmuk sincs a jel-helyre vonatkozó szabályokról. 
igaz: egyáltalán nincs semmiféle hely a jelnél, így meg-

próbáljuk kikerülni az összeálló tutajt. Halzolás után látjuk, 
hogy az egymással szabályos kézitusát vívó olaszok felett 
pont akkora rés alakul ki a bója mellett, hogy kis szeren-
csével, cipôkanállal át tudjuk csempészni a hajót és ele-
gánsan megelôzzük a tömeg jó részét.

innen eseménytelen út igérkezik genakkerrel a második 
bójáig; sôt, látjuk, a szervezôk itt be is futtatják a mezônyt. 
okulva az iménti tapasztalatokból, nem merem balcsa-
páson bevállalni a befutót. A csapat bemutat két remek 
halzot és egy tízes boly közepén érünk a célba, ahol majd-
nem legázol minket a vonalon halzoló 78 lábas Kiwi.

túléljük, befutottunk, nagy az öröm, hajónk, az Amadeus 
szépen muzsikált. Abszolútban 72., a túrahajók között 15. 
hely, méretkategóriánkban pedig az összes induló közül 
10., a túrahajók között 2. hely. Boldogan motorozunk haza, 
nézzük a szembôl érkezô hatalmas hajóhadat. szép nap, 
hatalmas élmény volt a Barcolana, európa legnagyobb 
vitorlásversenye. •
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forrás: drAGonclAss.Hu

Jól vitorláztak a magyar dragonok a múlt heti nemzetközi regattákon. A világbajnoki 
negyedik helyezett Kis-szölgyémi ferenc, Kiss tamás, vezér Károly trió nyolcadik lett 
a Garda-tavi Hans-detmar wagner emlékversenyen, amelyen rajthoz állt a nemzetközi 
flotta krémje. fecóék a hatodik futamot megnyerték, így ismét igazolták, hogy stabilan 
ott tudnak vitorlázni a legjobbak között. A versenyt az orosz dimitrij szamohin nyerte 
a brit lawrie smith (2011 világbajnoka) elôtt. A 47 hajóból álló mezôny erejét mutatja, 
hogy a firessen sült világbajnok Klaus diderichs csak a hatodik helyen végzett, éppen 
megelôzve a hely speicalistáját, a német vinci Hoescht, aki pedig évek óta egyedural-
kodó volt itt.

A Garda-tavi versennyel párhuzamosan nemzetközi ranglista-verseny zajlott a fran-
ciaországi st.-tropez-ban is. itt a magyar bajnok Gömbös lóránd, Horgos tamás, 
futó istván egység vitorlázott kiválóan a 21 hajós mezônyben. Három futam után még 
vezettek is, végül összetettben a hatodik helyet szerezték meg. A versenyt a brit Gavia 
wilkinson-cox nyerte.  itt is igen erôs mezôny gyûlt össze, például egy korábbi világbaj-
nok, a német malte philipp is csak a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

elsô tízben a magyar hajók 
a nemzetközi versenyeken

fiLM
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Hajt a kíváncsiság. nem túl racionális döntés „leug-
rani” Genovába kiállítást nézni, de ha évek óta nem 
hagytam ki, akkor most, hogy nagy a baj, nem ille-
ne cserbenhagynom. ráadásul a hétvégi elôjelzés 
ronda esôs idôt ígért a térségre, ami erôsen alulmo-
tiválttá tett. mégis mentem, mert kaptam egy több 
száz órás digitális rádiókabaré összeállítást, így aztán 
végigröhögtem a tízórás utat. szombat reggel viharos 
szél, de szikrázó napsütés fogad. A hajdan világelsô 
hajós seregszemle csupán árnyéka önmagának. már 
az elmúlt évben is radikálisan csökkent a bemuta-
tott hajók száma, az egyetlen vigasz a vitorlások 
jelentôs térnyerése. Amíg korábban alig 10%-ot kép-
viseltek a vitorlások, addig most ez inkább az 50% 

felé tendál. A kiállítást korábban elsôsorban a moto-
rosok tették naggyá, mivel az olasz hajóipar egyi-
ke volt a világ nagy beszállítóinak. A nagy helyi cso-
portoknak az Azimutnak, a ferretti Groupnak vagy 
a chranci hajóinak állandó helye volt a kiállításon, ami 
most is megvan, de legnagyobb ámulatomra, a köz-
ponti helyen felépített Azimut standon a híres válla-
lat az idén egyetlen egy hajót sem állított ki. nyilván 
a kikötôben ringatózó jachtok jól képviselték egy-egy 
márka modellválasztékát, de ezek a hajók már valaki-
nek több éve a tulajdonában lévô többnyire eladásra 
váró portékák. A hatalmas superyachtok talán kevés-
bé sínylették meg a változást, nyilván ebben a kör-
ben kevésbé szorulnak banki támogatásra a vevôk. 

A legnagyobb tolongás a vitorlás hajók körül volt. 
Az America’s cup döntô is jótékony hatással lehetett 
a vásárlói kedvre, mert a látogatók túlnyomó többsé-
ge a vitorlás hajókra optimalizált szabadidôruhákban 
pompázott, hangsúlyosan viselve egy-egy team new 
zealand vagy oracle team feliratos kiegészítôt. 

A vízi cirkusz sem maradt el. A kikötô belsô szabad 
vízfelületén egyszerre láthattunk „ketrecezô” bójákat 
kerülgetô ifjúsági versenyzôket, különféle riB-eket, apró 
motoros járgányokat. Bemutatkozott egy pinduri siklóha-
jó a willy tender. Az ékalakú nyílszerû apróság elôl mély 
v belépôvel indul, mely szélesre laposodik, hogy köny-
nyen siklásba emelkedjen viszonylag kis tolóerô mellett 
is. nekem tetszett. 

villámlátogatás Genovában
ÍrtA: Gerô András

foTók
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látványos gyakorlatot mutatott be egy fiatalember, aki 
egy normál jet ski hajtócsövét hosszabbította meg egy 
flexibilis nyúlvánnyal. A kiáramló vízsugárral mindenféle 
kunsztokat lehet csinálni. Az újdonság ebben, hogy nem 
egy speciális hajtómûvet vonszol a repkedni vágyó lég-
tornász, hanem egy egyébként normál üzemre is alkal-
mas jet ski tartozékaként kínálják a készséget. (azóta 
megtudtuk, hogy ez a zapata flyboard)

Az egész kiállítást sikerült néhány óra alatt alaposan 
bejárnom, amíg erre korábban három nap alatt sem vol-
tam képes. szerencsére még mûködött a helyi hajójárat, 
amivel a tenger felôl tudtam elérni a város egyik legizgal-
masabb részét a porto Antiqo-t. Genova irigylésre méltó 
fekvése ellenére nem egy tengeri gyöngyszem. Hatalmas 
kikötôje az iszonyatos hajóforgalomnak köszönhetôen 
leginkább egy vastelepre emlékeztet gyárakkal, üzemek-
kel, raktárakkal. még egy repülôtér is része ennek az 
ipari káosznak, így ha valaki egy kis kikötôi hangulatra 
vágyik, akkor felkeresi az öreg kikötôt, ami azt a látsza-

tot kelti, mintha onnan már a boldog kékség várna ránk, 
pedig aki innen kihajózik annak is át kell jutnia a giganti-
kus ipartelepen.

mivel vacsorázni mentem a kikötôt a part felé hagytam 
el és tértem nyugovóra. vasárnap reggel még mindig 
tartotta magát a napsütés, így a kiállítás helyett a közeli 
ligur partszakasz két városkáját, rapallót és portofinot 
látogattam meg. Ha eddig sajnáltattam a szegény geno-
vaiakat, az elépített tengerpartjuk miatt, akkor most 
megirigyeltetem ôket. Alig 20-25 km-el távolodnak el 
a várostól és olyan fantasztikus pihenôhelyeket találnak, 
ami miatt teljesen érdektelen az ipar agresszív jelenléte.

rapallo pálmasoros tengerparti sétányával, kikötôivel, 
klasszikus épületeivel a legkényesebb tengerbá-
muló igényét is kielégíti. ottjártamkor a kommuna 
adománygyûjtéssel egybekötött bringás bulit tartott, 
ahol hosszú sorokban álltak a népek, hogy adakozhas-
sanak valami helyi fontosságra. A városi kikötô 15 ton-
nás hajódaruja, 50 méter széles sólyája bárki számára 

elérhetô volt, sem kerítés sem kapu nem gátolt volna 
meg, ha ott a vízbe eresztettem volna egy Kalózt vagy 
bármilyen trélerezhetô hajót. Hol éri meg ez a városnak? 
nyilván parkolnom kell a kocsival, a trélerrel, szállodába is 
megyek, enni is fogok… itt az a fontos, hogy jól érezzem 
magam, mert akkor helyben többet költök, mintha más-
hol tenném ezt. Kicsit el is szomorodtam, mert a szegény 
mostoha balatoni jollevitorlázás jutott eszembe. na, hány 
helyen tehetek le egy Kalózt szabadon a Balaton körül?

átgurultam a hegyek közé zárt festôi kisvárosba 
portofinoba, mert legjobban ott érzem magam, ahol semmi 
keresnivalóm. Az olasz tengeri kikötôk közül nekem ez 
a kedvencem. Ha egyszer találnék egy vastag pénztárcát, 
talán ide költöznék legszívesebben. valahol a domboldalon, 
úgy az árbocok magasságában vennék egy házat és csak 
néznék ki a szemembôl. még tv se kellene.

Aztán beültem az autóba és nyomtam hazáig. 
Hallgattam a jó kis kabarétréfákat, de visszafelé már 
nem voltak olyan viccesek. • 
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már Az elmúlt évBen is rAdi-
KálisAn csöKKent A BemutA-
tott HAJóK számA, Az eGyetlen 
viGAsz A vitorlásoK Jelentôs 
térnyerése. AmÍG KoráBBAn 
AliG 10%-ot KépviselteK A vitor-
lásoK, AddiG most ez inKáBB Az 
50% felé tendál.
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október utolsó hétvégéjén rendezte meg a JK pirat 
a portorozi kikötôben az immár hagyományos Halloween 
cup-ot. Az optimistes regattán nyolc ország 150 
versenyzôje vett részt.

A magyar ópésokat népes mezôny képviselte, kivé-
tel nélkül a spartacus vitorlás egylet színeiben. Két nap 
alatt hat futamot sikerült rendezni a furfangos 5-10 cso-
mós szélben, amely hol az egyik, hol a másik oldalon 
gyengülgetett le idegtépô módon. A versenyt a helyi erô, 
rok verderber nyerte, aki egyébként a Balatonföldváron 

ez év júliusában megrendezett optimist európa-
bajnokságon abszolútban a 2. helyet szerezte meg.

második az osztrák saje yannis lett, ôt a dobogó 
harmadik fokán a szintén helyi mara turin, a kétszeres 
európa-bajnoknô követte.

A serdülôk mezônyében két emberünk is dobogóra 
állhatott. serdülôben elsô  az olasz tinej sterni lett; 
a második Jeney máté, a harmadik lászlófy levente. 
Abszolútban az elsô magyar erôss loránd a hete-
dik helyen végzett. A többiek eredményei (záró-

jelben az eredmények): lászlófy ábel (17.), pavlik 
András (32.), oláh Gergely (37.), Héjja marcell (55.), 
Gereben pál (62.), Argay Balázs (71.), Argay Bence 
(97.), ralovich dávid (98.), Kalmár zalán (122.), vôneky 
ákos (145.).

fiatal versenyzôink az ôszi szünetben egy 
hetes edzôtáborban vesznek részt török péter és 
szalay dániel edzôk vezetésével a portorozi mar-
inában (ezúton is köszönet a kikötô vezetésének 
a lehetôségért). •

Halloween Optimist Cup – 
Portoroz, szlovénia
szerzô, fotó: dr. lászlófy csABA
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Az utolsó napra maradt a döntés a bajnoki címet illetôen 
a ix. tengeri nagyhajós magyar Bajnokságon. Két hajó 
pontazonossággal állt az addig levitorlázott 5 futam ered-
ményeit összesítô listán, míg egy harmadik két pontos 
hátrányból támadhatott a bajnoki aranyért. 

reggel szélcsend és parti halasztás borzolta az esé-
lyesek idegeit, de hozzájuk hasonlóan a többieknek is 
volt küzdenivalójuk a helyezésekért. végül délben hajózott 
ki a mezôny, hogy az addigra feltámadó nagyon gyen-

ge déli szélben megpróbálkozzanak egy utolsó futam-
mal. ez a korábbi hosszú, 15-25 tengeri mérföldes (28-46 
km) pályák után a gyenge szél miatt csak 8-9 mérföldes 
menetet jelentett a mezônynek, két órás limitidôvel. 

Az utolsó futamban volt minden, ami egy kiélezett vitor-
lás versenyen elôfordulhat: parádés taktikai megoldások 
és végletekig kiélezett párharcok mellett, a bajnoki cím 
elvesztése korai rajt miatt, zseniális vitorlázó nem várt 
futamgyôzelme, nagy ellenfelek összeakaszkodása és 

óvástárgyalása. öröm, amely még a vízen vagy a parton 
vált szomorúsággá, a végsô gyôztes és a résztvevôl meg-
nyugvása, jó hangulatú díjkiosztóval és búcsúvacsorával 
egy szép adriai versenyhét végén. 

A detre-testvérekkel megerôsített lillafüred sailing 
team dr. Gál András levente kormányzásával korai raj-
tot vétett, és ezt a hibát nem korrigálta. Hiába vitorláz-
tak ezután gyönyörûen, és gyôztek magabiztos elônnyel. 
Ha érvényes a futamuk, akár bajnokok is lehettek volna, 

iX. Tengeri nagyhajós Magyar bajnokság – Adria, biograd

tengeri bajnok a dAK sailng team
pAllAy tiBor vezetésével meGvédte cÍmét A tAvAlyi BAJnoKcsApAt. A cÍmvédés 
siKerült, de nem volt eGyszerÛ dolGuK.
szerzô: ruJáK istván
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mert akadt egy hajó, aki közéjük és az elôttük két pon-
tos elônnyel kezdô két csapat közé férkôzött. A cél-
vonalon természetesn nagyon csalódottak voltak, de 
a parton elismerték, hogy hibáztak. A rajtról fényképek 
és videófelvétel készült, amivel a kétségeiket is sikerült 
eloszlatni. 

tuss miklós hírnevéhez méltóan vitorlázott. szellemes 
és nyugodt taktikával hozta az élre alkalmilag összeállt 
olyan amatôr vitorlázókból álló csapatát, akik korábban 
vitorláztak ugyan, de a versenyzésben és különösen 
a spinnaker kezelésében kezdôk voltak. de a hét végére 
miklós belôlük is csapatot faragott, és futamgyôzelemre 
vezette ôket!

ám az izgalmak java még hátra volt. A futamot pont-
azonossággal kezdô két csapat közül a dAK, pallay 
tiborék kerülték az utolsó cél elôtti pályajelet biztos 

elônnyel a czap zoltán által vezetett Kör-Ker – interteher 
csapat elôtt. 

de a gyenge szélben spinnaker nélkül némi magassá-
got szerzô üldözôk kevesebb, mint két kilométerrel a cél 
elôtt egy frissüléssel utolérték ellenfelüket, aki alig ván-
szorogtak a szélcsend-közeli helyzetükben. A kialaku-
ló luvcsatában a vetélkedô felek kétszer is összeértek. 
pontosabban czapék spinnakere érintette az útjogos, 
szél alatti pallay csapat árbocát. 

A Kör-Ker – interteher végül megelôzte a dAK csapatát, 
és bajnoki pozícióban érkezett a célvonalhoz.  itt még egy 
720 fokos büntetôforgást is elvégeztek. A célvonalon átvi-
torlázva bajnoknak hitték magukat. 

pallayék viszont óvtak. A nemzetközi, horvát-magyar 
összeállítású versenybíróság nekik adott igazat. 
Az ütközés tényét czap zoliék sem tagadták, ráadásul 

a büntetôforgást szabálytalanul, nem az elsô adandó 
alkalommal hajtották végre, hanem csak késôbb, miután 
elegendô elônyt szereztek a manôverhez. ez ugyan sza-
bályos megoldás a páros versenyeken, de szabálytalan 
a mezônyben zajló regatták szabályai szerint.

A ix. tengeri nagyhajós magyar Bajnokságon végül 
rajthoz állt tíz hajó nagyszerû versenyt vívott. A futa-
mok végig izgalmasak, érdekesek voltak, több alkalom-
mal nagyon szoros célba futást láthattunk az élen és 
a mezônyben is, ahol az ellenfelek tíz-húsz tengeri mér-
föld megtétele után is egy hajóhossznál kisebb különb-
séggel érkeztek a befutóba.

mindehhez pedig a szokott módon gyönyörû és válto-
zatos hátteret szolgáltatott a Adria, és természetes pálya-
jeleket, izgalmas navigációs feladatokat Közép-dalmácia 
egyedülálló szigetvilága. •
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Ha valakinek ennyi év után sem mennek a rövidítések: 
rolex middle sea race…

elsôként class40-es hajók ötös brigádja, illetve 12 olyan 
egység, ahol csak ketten voltak a fedélzeten (ebbe azért 
érdemes belegondolni egy kicsit!). Következett az irc4-es 
kategória, majd az irc3, ahol két helyi csapat küzdelme 
tette paprikássá azt a pár percet, majd irc2-ben 18, leg-
alább 50 láb hosszú hajóval induló egység, míg a zárás-
ban az irc1-esek, illetve két imocA60-as hajó. itt talál-
hattuk azokat, akik az abszolút elsôségre törtek, valamint 
a magyar legénységgel felálló wild Joe-t.

 miután kibotorkáltak a kikötôbôl, a mezôny tagjai 
a messinai-szoros felé vették az irányt (utána stromboli, 
favignana, pantelleria, lampedusa, valletta), amin 
a morning Glory haladt át elsôként, vasárnap hajnali 
egykor.

Addigra 15 csomósra frissült a déli szél, vagyis a rajt-
tól idáig raumban száguldottak. 86 lábnyi hosszával 
és dönthetô tôkesúlyával a Kristina plattner (a tulajdo-

nos lánya) kormányozta hajó egyértelmûen az abszolút 
gyôzelemre hajtott, ekkor úgy tûnt, senkinek sincs esé-
lye ellenük, a többiek maximum a korrigált idô szerinti 
elsôségért szállhatnak harcba. reggel kilencre a mezôny 
jó része elhagyta a szorost, és délkeletire forduló szélben 
tartott stromboli felé – vagyis a majdnem hátszél maradt, 
amiben szépen halzolgattak, hogy optimális szögön tart-
sák magukat.

délután egyre a vezetô morning Glory már 266 tenge-
ri mérföldet tudhatott maga mögött, ami alapján elmé-
letileg megdönthette a fennálló pályarekordot (rambler, 
2007, 47 óra, 55 perc, 3 másodperc), de a meteorológi-
ai elôrejelzés alapján erre nem volt esélye. 25 mérfölddel 
lemaradva (vagyis már a szemhatáron túl) az Alegre és 
a robertissima iii(korábban ismert nevén rán 2) 
következtek, míg a hátsó szekcióban az ekkor utolsó 
Atame is elhagyta messina-t. Az egész mezônyre vetített 
elônyszámadásos rendszerben az infanta (freddie Hall, 
GBr) állt az élen.

október 21-én, reggel kilenckor a morning Glory 
érkeztét éjfélre jósolták, de korábbi elônye 10 mérföld-
re olvadt, az Alegre elôtt, ôket pedig mindössze 6 mér-
földdel lemaradva követte a robertissima iii, vagyis a két 
mini maxi még abszolút gyôztesként is szóba jöhe-
tett. Az imocA60-as párharcban a Hugo Boss (Alex 
thomson – Guillermo Altadill, GBr) 9 mérfölddel veze-
tett a GAes (Anna corbella – Gerard marin, esp) elôtt, 
míg abszolútban a hatodik-hetedik hely környékén hajóz-
tak, közelükben a wild Joe-val. és már mindenki maga 
mögött tudhatta a strombolit. Ami marasztalta a kisebb 
hajókat, lévén az élmezôny még friss széllel tudott ellépni 
onnan, míg a lassabbaknak ez már nem sikerült.

négykezes kategóriában a twt ucomm (marco 
rodolfi – matteo Aguardo, itA) magabiztosan mutat-
ta az utat a többieknek. Az escape with tommy Hilfiger 
fedélzetén (Georges Bonello dupuis – shaun murphy, 
mlt)  még némi havária is történt. George szavai: a 
messinai-szoroson úgy jöttünk át, mintha puskából lôttek 

RMSR 2013
reKord számú induló váGott neKi oKtóBer 19-én A 606 tenGeri mérföldes 
távnAK vAllettA KiKötôJéBôl (eGészen pontosAn A GrAnd HArBour-Ból). 
és A meGállApÍtás méG AKKor is iGAz, HA Az ABszolút esélyes százláBAs 
esimit europA 2 véGül lemArAdt Az idei reGAttáról, lévén A verseny Hely-
szÍne felé tArtvA meGsérült Az árBocuK. A 99 HAJó öt csoportrA Bont-
vA, tÍz percenKént rAJtolt A 12 csomós déli szélBen.

forrás: isAil, fotóK: Kurt ArriGo/rolex (1-5, 7-16), rené rossiGnAud/rolex (6)
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volna ki! 30 csomós hátszél, amiben órákig 12 csomó 
körüli hajósebességet produkáltunk. életemben nem lát-
tam még ilyet. Aztán majdnem bajba is kerültünk, ami-
kor a spinakker felhúzója elengedett, és a vitorla a vízbe 
esett. igen sok munkánkba került, míg a fedélzetre húz-
tuk, kitisztáztukm majd újra felrántottuk, de hát errôl szól 
a kétszemélyes vitorlázás, mi pedig szeretjük az ilyen 
kihívásokat. most viszont egy helyben állunk, konkrétan 
64 hajót számoltam meg magunk körül vacsora közben. 
tôlünk nyugatra megy le a nap, keletre ott a stromboli, 
délre az eoli-szigetek – pazar a látvány.

favignana-nál irc1-ben korrigált idô szerint az Alegre 
állt az élen, míg a wild Joe (Józsa márton, Hun) a har-
madik helyre taszította le a robertissima iii-t. mivel 
ezen a ponton már túl voltak a táv felén, úgy tûnt, hár-
muk közül kerül majd ki a verseny irc szerinti gyôztese 
is. délután kettôkor a morning Glory már lampedusa 
közelében járt, 115 mérföldje volt hátra, viszont a gyen-
ge szélben várható érkezésük kedd hajnalra csúszott. 
40 mérfölddel hátrébb jött az Alegre (Andres soriano, 
GBr), 7 mérfölddel lemaradva a robertissima iii (kor-
mánynál vasco vascotto, itA), de az irc összetettben 
új éllovast üdvözölhettünk, michele Galli B2-jét (itA). 
Az irc3 és irc4-es hajó közül még senki sem ért bele 

a szicília északnyugati csücskénél található friss szélbe, 
így abból a brancsból már senki sem reménykedhetett 
összetett gyôzelemben – de persze a kategóriában elért 
dicsôséget ne becsüljük alá! fél tizenegyre az abszolút 
sorrendben negyedik Hugo Boss elhagyta lampedusa 
szigetét, nyomában a GAes haladt, míg nyugat felôl 
érkezett a wild Joe, nem sokkal lemaradva.

 és kedden hajnalban (04:22:19) valóban célba 
(marsamxett Harbour) ért a morning Glory, méghozzá az 
abszolút elsô helyen, versenyben töltött idejük 2 nap, 16 
óra, 12 perc, 19 másodperc.

Kristina plattner: eddig csak apámmal együtt vitorláz-
tam offshore versenyen, így most új élménnyel gazdagod-
tam. Kicsit ideges is voltam a rajt elôtt, de a legénység 
tagjai figyeltek rám, úgyhogy tudtam élvezni a hajózást. 
A pálya egyszerûen gyönyörû, a strombolinál végigné-
zett napkelte emléke sokáig elkísér majd. Akkor ért véget 
a szolgálatom, pihenhettem egy sort. chris nicholson, 
afterguard: gyengébb szél fújt, mint amit elôre jeleztek, 
de ezen igazából senki sem lepôdött meg. A változatos 
a pálya folyamatos koncentrációra kényszerít. A meteoro-
lógiai elôrejelzések és az útvonaltervezô szoftverek kevés-
bé hasznosak, mint máshol, inkább körbe kell nézni, arra 
reagálni, ami az aktuális környezetben történik. Ahogy 

közeledtünk a célhoz, fogyott az elônyünk, lampedusa 
felé kifejezetten lassan tudtunk haladni.

 Az Alegre bô két órával késôbb érkezett (2 nap, 18 óra, 
25 perc, 5 másodperc), míg a robertissima iii-ra újabb 
egyórát kellett várni (2 nap, 19 óra, 39 perc, 28 másod-
perc). Andres soriano: ez volt az új Alegre elsô nagy offs-
hore regattája, mind a hajó, mind a legénység jól teljesí-
tett. ebben a versenyben épp a bizonytalansága vonz. 
teljesítettem már párat, de sosem volt két egyforma. 
talán többet tudok majd róla, ha tíz kör lesz mögöttem, 
de egészen kiismerni talán soha senkinek nem sikerül. 
A mienkéhez hasonló nagy hajók óriási médiafigyelmet 
kapnak, én viszont a klasszikus és kis hajókban küzdô 
egységeket becsülöm nagyra. nélkülük semmiképp sem 
jöhetne össze ekkora mezôny, és hiszem, hogy mindenki 
egyaránt fontos.

 A nyomkövetôt nézve háromnegyed tizenegyre a két 
imocA60-as is célba ért (a Hugo Boss elôbb), de az 
eredménylistán ekkor még nem tüntették fel az idejüket. 
A wild Joe az abszolút hatodik helyen tartott valletta felé.

A wild Joe abszolút hatodikként futott be, versenyben 
töltött ideje 2 nap, 23 óra, 38 perc, 26 másodperc, ezzel 
kategóriájában (irc1) kedd este nyolckor második helyen 
áll a korrigált idôk alapján. •
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nem könnyítette meg a dolgunkat, hogy a második éjsza-
kán tönkrement az összes elektronikai berendezésünk 
(ezzel nem csak ôk voltak így), úgyhogy egy okostelefon-
alkalmazásnak köszönhetôen volt kompaszunk, lényegé-
ben kishajós stílusban vitorláztunk. francesco de Angelis 
majdnem vaktában diktálta a stratégiát, összesen talán 
két órát ha aludt.

Az abszolút gyôzelemre hajtott ekkor még az otra vez, 
nekik szerda reggel kilencig vissza kellett érniük, hogy 
begyûjtsék a babérokat. Az irc2-es csoport jó része 
még vízen volt, de már nem tudtak javítani a B2 korrigált 
idején. minden más csoportban éles küzdelem zajlott, de 
talán a legkeményebb a máltai egységek között – kategó-
riákon átívelôen. A korrigált idô szerint elsôként hazaérô 
brigádot ugyanis szintén díjazzák. Jamie sammut (unica, 

mlt): a tegnap szörnyû volt, most jövünk felfelé. A szoká-
sos lasagne vacsorát fogyasztjuk, mi több, a legénység 
minden tagja beszállt az unica lasagnefôzô versenyébe, 
jelenleg matthew fiorini és Anthony demajo vezet holtver-
senyben. Ha minden az elôrejelzéseknek megfelelôen ala-
kul, még három vacsora nevez, és remélem, hogy egyik 
finomabb lesz, mint a másik.

szerda reggel kilencig tizenhat hajó ért célba, és csak 
egy feladásra került sor (Bavaria, Anthony camillieri), ôk 
trapaniban álltak be a kikötôbe kisebb technikai gon-
dok miatt. A háziversenyben az oiltanking Juno és 
az xp-Act egyaránt 37 mérföldre volt a céltól. david 
Atanasi (oiltanking Juno): az xp-Act tôlünk jobbra halad, 
és úgy fest, egészen a célig küzdünk majd egymással. 
fárasztó és hosszú éjszaka áll mögöttünk. 16 mérföldre 

vagyunk a cominoi-csatornától, ahol szélváltóra számí-
tunk, de nem tudjuk sem az új irányt, sem az erejét, így 
csak remélni tudjuk, hogy bejön a taktikánk. próbáljuk 
a legtöbbet kihozni a hajóból, és közben valamennyit 
pihenni. érdekesség, hogy hiába a fej-fej melleti harc, 
korrigált idô szerint ezidôtájt toronymagasan (13 órá-
val) vezettek az xp-Act elôtt. némiképp hasonlatos volt 
a helyzet a négykezesek között, ahol a végig vezetô twt 
ucomm pár mérföldre a céltól csak 26 perc elônnyel ren-
delkezett a 115-tel hátrébb lévô Blucolombre elôtt. Aztán 
délutánra a matekozás egy részét abba lehetett hagyni: 
hivatalosan is bejelentették, hogy a korrigált idô szerin-
ti abszolút gyôztes a B2! nacho postigo ismét: elszállt 
az összes elektronika, valószínûleg a második éjszakán 
a hajóba befolyó víz miatt. próbáltunk újraindítani a rend-

A folytAtásBAn méG Kedden este célBA ért A B2 (micHele GAlli, itA), AmiBen 
nem Az volt A pláne, HoGy HetediKKént futottAK Be, HAnem HoGy átvet-
téK A vezetést A KorriGált idôK AlApJán felállÍtott sorrendBen. nAcHo 
postiGo (esp), nAviGátor: számos KulcsfontossáGú momentumA volt 
A versenyneK, ezeKet mind Jól KezeltüK, ezért nyúJtottunK ilyen Kiváló 
telJesÍtményt.

2fejezet
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szert, de kudarcot vallottunk. Kicsit tartottunk az utol-
só éjszakától, de aztán találtunk megoldást: az összes 
térkép fent volt egy mobiltelefonon, az én készülékem 
pedig vízálló és van rajta kompasz. összekötöttük ôket, 
és utóbbit kirögzítettük a kormányos elé – egész jól 
mûködött.

délután fél négyig huszonhárom célba érkezôt rögzítet-
tek, köztük volt az oiltanking Juno (4 nap, 3 óra, 58 perc, 
5 másodperc), akik ezzel elsô máltai egységként teljesí-
tették a légvonalban 606 mérföldes távot, majd jött az 
xp-Act (4 nap, 4 óra, 21 perc, 11 másodperc).

csütörtök reggelre ugyancsak megtelt valletta kikötôje, 
addigra ugyanis már nyolcvanhét hajó ért célba – 
köztük a négykezes kategória gyôztese. méghozzá 
a Blucolombre, mert hiába nyert abszolútban a twt 
ucomm, korrigált idô szerint a massimo Juris – pietro 
luciani kettôs örülhetett. massimo: amikor beneveztem, 
még teljes legénységben gondolkodtam, de aztán lát-
tam, milyen sok az induló ebben a csoportban, amit 
jobban szeretek, ezért váltottunk. ez volt a harma-
dik közös menetem pietro-val, egyben a leghosszabb 
és legnagyszerûbb is. ebben a néhány napban iga-
zán egyszerû életet éltünk: semmi telefoncsörgés, csak 
a vitorlázásra koncentráltunk. nem igazán dolgoztunk vál-
tásokban, ha valamelyikünknek szüksége volt a másikra, 
csak elkezdte püfölni a decket, az mindig elégnek bizo-
nyult. pedig a végül második helyre szorulú twt ucomm 

fedélzetén nem voltak híján a tudásnak: a tulajdonos 
marco rodolfi segítsége matteo Aguardo volt, aki koráb-
ban részt vett a mascalzone latino Ac-kampányában, 
mostanában pedig a rán2-n bowman. marco 
rodolfi: harmadszor indultam a middle sea race-en, de 
ez most egészen új élményt adott. imások a Berenice-
szel (a másik hajója, egy swan 80-as – isail) menni, 
ott a kaja is jobb, de ketten megküzdeni egy class40-
essel nagyobb kihívás és a hajókezelésemet is fejleszti. 
A rövid, de annál intenzívebb idôszak alatt rengeteget 
lehet tanulni.

délután háromkor még tizenkét hajó volt vízen, de 
ekkorra már a legnépesebb kategória (46 induló egység), 
a irc4 gyôztesét kihirdették: az otra vez szerda este ért 
célba, és a korrigált idôk alapján két perccel(!) verte az 
eos-t, illetve kilenccel a pita maha-t. edward Gatt floridia 
(otra vez): tavaly olyan sokszor álltunk egy helyben, hogy 
elhatároztuk, ez idén egyszer sem fordulhat elô. Gyenge 
szélben vitorlázni nagyon megterhelô, az egész legény-
ség figyel, még a pihenô csapattagoknak is fel kell kelnie 
néha és áthelyezkedni a hajó megfelelô oldalára. A kriti-
kus pont a stromboli után jött el, lehúztuk a nagyvitorlát, 
helyette a szélkeresô vászon ment fel. elszántak voltunk, 
hogy menetben tartjuk a hajót, így is lett. Az idôjárás idén 
a nagy dögöknek kedvezett, ez ellen semmit sem tehet-
tünk, így inkább a kategória-gyôzelemre hajtottunk, amit 
megszereztünk. •

GyenGe szélBen 
vitorlázni nAGyon 
meGterHelô, Az eGész 
leGényséG fiGyel, 
méG A piHenô csA-
pAttAGoKnAK is fel 
Kell Kelnie néHA és 
átHelyezKedni A HAJó 
meGfelelô oldAlárA.
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péntek délután a még vízen lévô hajók sebességi maxi-
muma 2 csomó volt. egy csapat kivételével (Bavaria - 
esett róluk szó második beszámolónkban) minden 
csapat teljesítette a légvonalban 606 tengeri mérföldes 
távot. mivel korábbi irásainkban (az elsô rész itt olvasha-
tó) már pedzegettük néhány kategória végeredményét, 
most már csak címszavakban vesszük át:
 
kATeGóirA inDuLó HAjó

Abszolút gyôzelem 92 morning Glory
Korrigált idô (irc) szerinti 
gyôzelem

92 B2

orc 52 emmA
irc1 9 Alegre
irc2 14 B2
irc3 23 oiltanking Juno
irc4 46 otra vez
class40 5 twt ucomm
irc négykezes 12 Blucolombre
imocA60 2 Hugo Boss

A díjátadó ünnepségrôl annyit érdemes tudni, hogy 
zártkörû, csak meghívóval lehet részt venni rajta, mivel 
elegáns fogadás követi. végezetül Godwin zammit, 
a royal malta yacht club elnökének szavai: a verseny 
híre szájról-szájra terjed a vitorlás világban a mediterrán 
térség határain túlra is. Jelentôsen megnôtt az indu-
lók száma, fôleg a közepes és kisebb méretû hajók 
között. olaszországból 30 egység érkezett, és nem 
csak a hozzánk közelebbi részekrôl, hanem az Adriáról 
is. Jólesô érzés, hogy a máltai csapatok is növekvô lét-
számban vesznek részt, van közöttük, aki egész évben 
csak erre a regattára készül. mindössze egy csapat volt 
kénytelen kiállni, a gyenge szél nyilván kevésbé terhelte 
a hajókat, de senki se gondolja, hogy a legénységek-
nek könnyû dolga volt! Köszönetemet szeretném kife-
jezni a segítôinknek, akik minden évrôl-évre elképesztô 
mennyiségû energiát ölnek a lebonyolításba. remélem, 
élvezik a munkát, mi biztosan nagyon hálásak vagyunk 
nekik. •

csütörtöK este ott HAGytuK ABBA, HoGy A mezôny Jelentôs része célBA 
ért, már csAK néHány eGyséG Küzdött Az elemeKKel – A mi esetüKBen, Azt 
Jelentette, HoGy verGôdteK A GyenGe szélBen.3fejezet

itt lett 
máSodiK 
a Wild joe

A verseny HÍre száJról-
száJrA terJed A vitorlás 
viláGBAn A mediterrán 
térséG HAtárAin túlrA 
is. Jelentôsen meGnôtt 
Az indulóK számA, fôleG 
A Közepes és KiseBB 
méretÛ HAJóK Között. 
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máltáról indult és szicíliát és a környezô szigeteket kerül-
te meg a rolex middle sea race verseny, amin a magyar 
legénységgel futó wild Joe 60 lábas mini maxi jacht is 
indult. A wild Joe 72 óra nonstop vitorlázás után kategó-
riájában második lett, a versenyen összetett hatodikként 
futottak be a közel 100 induló jacht között. 

A szicíliát megkerülô pálya mindig változatos szélviszo-
nyokat hoz, volt viharos szélben száguldás és araszo-
ló hajóval szélkeresés is a három napos hajózás alatt. 
A magyar tengerészek már minden körülmények között jól 
tudnak teljesíteni és ezt bizonyították is kiemelkedô ered-
ményükkel. A verseny nehézségi fokát jelzi, hogy a harma-
dik helyen végzett idei építésû caro 16 perccel futott be 
a wild Joe után és ebben a közelségben, egymást szoro-
san fogva vitorlázták végig az utolsó éjszakát a befutóig. 
Az osztályt a szintén idén épült Alegre nyerte, a verseny 
leggyorsabb hajója pedig a német színekben versenyzô 
morning Glory lett, a 86 lábas monstrum végig vezet-
te a 606 tengeri mérföldes versenyt. A versenyt érde-
kessé tette, hogy indult két egykezes földkerülô hajó, az 
angol Hugo Boss és a spanyol GAes, velük majd végig 
együtt vitorlázott a magyar wild Joe, végül bôszélben 
megelôzték és az összetett 4. és 5. helyen értek célba. 

A wild Joe-nak ez volt a szezonban az utolsó verse-
nye, legutóbb a thousand island race versenyen indult, 
az Adrián zajló 600 mérföldes összecsapást rekordidôvel 
nyerte meg a magyar hajó. •

ezüstérmes a Wild Joe a rolex 
Middle sea race versenyen
Gémesi JóKA
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A földKözi-tenGer leGrAnGosABB JAcHt 
versenyén másodiK lett A mAGyAr HAJó
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tania, a hajléktalan jegesmedve vállalta fel, hogy ürügyet szolgáltat egy kis versengésre a Bfyc által 
szervezett megméretésen. A medvés sztori részleteit nem ismerem, de azt láttam, hogy közel 20 hajó 
rajtol el napsütéses, de szelesnek semmiképpen nem nevezhetô szombati napon. Két futamban mérte 
össze erejét a kikötô kemény magja. A csúcsra szerelt remete, a színpompás Basa, a narval, vagy a kis 
phoenix egész jól elvoltak függetlenül a köztük lévô jelentôs sebesség különbségtôl. Amíg az elszántak 
a köröket rótták addig a kikötôben elkezdôdött a hajók felkészítése a nagy téli álomra. eltûntek a felte-
kert fockok, utaznak haza a matracok, a kávéfôzôk és a megmaradt italkészlet. elôbújtak rejtekükbôl 
a hatalmas kerekes tároló készségek, mert azért a többség az mégiscsak parton telelteti a hajóját, hiába 
gyôzködöm ôket, hogy a halakat sem veszik ki télre a vízbôl. mindenesetre,nem olyan nagy baj, ha kiürül-
nek a kikötôk, mert így sokkal több lesz a vendéghely lehet nyugodtan túrázni.

erre a szombatra idôzítettük a kis laser Bahia tesztvitorlázását is. Abban bíztunk, hogy a gyakorlati-
lag felboríthatatlan kishajó kipróbálására többen vállalkoznak, de be kell látnunk az amatôr jollevitorlázás 
nem egy hideg vizes mûfaj. Amikor azt terjesztjük a hajócskáról, hogy felboríthatatlan, az egész pon-
tosan azt jelenti, hogy ha feldôl, nem fúr le az árboca, csak elfekszik és rendkívül könnyû visszaállíta-
ni, mert a hajótestbe sem kerülhet víz, hála az önürítô szerkezeti kialakításnak. sajnálhatják is azok akik 
nem jöttek el, mert a kegyes idôjárás sem veszélyeztette volna a gyakorlatlan próbálkozót. mindenesetre 
láttuk milyen egyszerûen kezelhetô. Akár három ember is kényelmesen elfér benne, miközben minden 
megtalálható rajta, ami egy versenyhajón alapvetô tartozék: a kitolható orrsudár, a gennaker, vagy a tra-
péz. Ha meg nincs szél árboc ki, és evezôs csónakként is jól teljesít. 

A hideg napok elkerülhetetlenül közelednek. A hétvégi családi programok már nem kötôdnek 
a Balatonhoz. mégis azt ajánlom, ne legyünk hûtlenek kedvenc kikötôinkhez. Az ôszi téli programok 
még sok lehetôséget rejtenek. •

Csendes ôszi versengés  
egy medve kedvéért
ÍrtA: Gerô András

bfyC
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„fájdalmas a búcsú – összeszorul szívem! 
Beköszönt ôsz úrfi ezer pompás színben.”

fülemben csengenek Horváth piroska sorai. utolsó 
túrájára indul a rHeA. A legszebb talán, így október 
közepén a tó, legalább is, ami a színek orgiáját illeti. 
milyen fura hangulat. szinte más tájon járok, mint nyá-
ron. A parti sétányokon, mólókon sehol egy teremtett 
lélek, leszámítva pár mogorva horgászt, amint botjaikat 
vigyázzák. pedig gyönyörû a kék víz, szikrázó napsü-
tés, enyhe, de húzós szellô. 

szemesi kikötôben síri csönd, csak pár sárga faleve-
let sodorgat a szél. minden zárva, bedeszkázva. A „Hal 

álom” padjain iszogat néhány helybéli. ôk még kitar-
tanak, talán egész télen. Jó, hát friss sült halat azért 
lehet eszegetni. vitorlázunk is tovább, hisz alkonyatig 
lehet kint maradni, aztán „fagyhalál”. elérünk Boglárra. 
nicsak, egyik hajón még „laknak”. és a „rapsicok” sor-
ban pöfögnek kifelé csupasz „célbárkáikkal”, temér-
dek horgukkal abajgatni a márgásban vermelni készülô 
süllôket. A kikötôi krimó az egyedüli, ami hívogat. 
egész télen üzemelnek. és még tûrhetô választékban 
kajákat is adnak bôségesen. itt tehát nem fenyeget az 
éhhalál. Bezzeg a csilivili paletta (ami rátelepedett ked-
venc társalgónkra) csontra bepakolva. pedig szívesen 

betértünk volna, mondjuk némi forralt borra, valami 
rágcsával. úgy tûnik, két hónap alatt megvolt a haszon, 
tovább nem éri meg. A kései túrázók magukra vesse-
nek, miért nem jöttek fôszezonban, most már fityiszt 
az orrukra! mondanom sem kell, kedvenc kápolnáink, 
kiállításaink is kifújtak augusztus végén. Ki is menne 
oda ilyenkor?! A „Gömb kilátóba” azért fel lehet sétálni. 
felejthetetlen az alkonyati ködös panoráma.

reggel uzsgyi, lássuk fonyódot. Befutásnál Balázs 
integet, van üres hely a szigeti oldalon. Jól esik a ked-
vessége, odafigyelése, köszönjük szépen. „Kis mókus” 
mellett beszélgetünk. Jóval kevesebb volt az idén 

Kicsit én is meghalok a múló nyárral
ÍrtA: Gelencsér GyörGy merlin!
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a vendég hajó, fizetôs kuncsaft meg alig. találgatjuk az 
okokat, igen okosak vagyunk, de igazán nem tudunk 
rá magyarázatot. meg arra sem, hogy hol tudnánk 
ebédelni. A közforgalmú beszálló melletti teret övezô 
temérdek büfé, egytôl egyig befejezte. Jól lerabol-
ták a turistákat csillagászati áraikkal, minek erôltetnék 
tovább. Bár az átkelô hajó még jár, van is utas, de már 
le vannak  
sz@rva. rendôrségi menzán azért lehet ebédelni, 
vannak is rengetegen. olvastam ugyan a sailing.hu/
túrázóknak ajánlott fórumán, hogy a Bélatelepi vasút-
állomás mellett, a torony étterem egész télen nyitva, 
és remek a töltött káposzta ezernégyszázért, de az 
legalább három kilométer kutyagolás a házak között, 
meg ugyanannyi vissza. részemrôl felejtôs. felsétálunk 
inkább a dombok felé. A Kripta villa siralmas állapotban 
düledezik, még a környéke is lezárva. rettenetesen 
szomorú látvány.

tovább a szép Balaton múzeumhoz, hátha megtu-
dunk valamit a sorsáról, talán kerül pénz a felújítására. 
Be van zárva ez is. Bár a kiírások szerint délután ötig 
nyitva kéne lennie. most fél három van, és sehol senki. 
na hiszen! nézzük az új kilátót. még szerencse, hogy 

a mászó út elején kiírták, hogy bizonytalan ideig nem 
látogatható. szép. Alig két éves és már rohad szét, fel-
újításra szorulna. még szerencse, hogy nem kapasz-
kodtunk fel hiába. morgok magamban; miért is jöjjön 
vaki fonyódra. legalább egy nyomorult büfé marad-
na a kikötônél. enni nem adnak, látnivalók szünetel-
nek. sejtésem pogány: talán itt rejtezik a válasz, hogy 
a túrázók két harmada miért maradt el?!

másnap szigliget. ürül a kikötô, itt is kapunk helyet 
beljebb, ezt is köszönjük. marcsiék nyitva, kaja szo-
kásosan jó, a süllô fesztiválig még kitartanak. és láss 
csodát, jóformán telt ház van. nekik miért éri meg? 
talán, mert jól csinálják! fel a várhoz. pár deci borocs-
ka az eszterházy pincében, pálinka és marlenka a vár 
presszóban. október végéig ôk is várják a vendége-
ket. (meglepô, de itt is nehéz szabad asztalt találni.) 
csodálatos a vár így ôsszel. és még folytatják az épít-
kezést is.

elérkeztünk Badacsonyba. Kikötôi étteremben csend 
honol tavaszig. zsuzsa-néniék (vendégváró büfé) most 
zárnak. A „rablósoron” még nyitva marad egy másik, 
a hó végéig. Búcsúpohár a Hordó teraszán, téli kész-
let begyûjtése imrénél. de jó a szürkebarát idén is! 

Becsiccsentve, nagyokat nevetve araszolunk lefelé 
a szakadó esôben. leérve a római úthoz, balra for-
dulva, a jobb oldalon megakad a szemünk valamin. 
nyitott kapu az „öreg néni rég haldokló házánál”, kiírás 
lényege: jó bort adnak és menjünk be. úgy legyen. 
Benyitunk, tele minden asztal vidám társaságokkal. 
egyiknél tüstént helyet szorítanak nekünk. Jön a testes 
gazda, „vigyorog, mint a tejbetök” olyan közvetlenség-
gel fogad, mintha régi ismerôsök lennénk. Adja a jobb-
nál jobb borokat, hozza a lilahagymás zsíros kenyér-
rel megrakott tálcát. A pogácsa omlós, ízletes. tölti 
a pálinka kóstolót. erôs, mint pokol, de kitûnô minôség. 
szinte látom a törkölykupacot! ide a következôt!

Kint ömlik az esô, itt bent pedig kitûnô a han-
gulat. folyik a szó a felújításról, nemrég kezdték, 
bortermelésrôl, csak a száraz nektár a reduktív, többi 
oxidatív – na, ezt tapasztaltuk -. nem csak mi érez-
zük fantasztikusan jól magunkat. Kiderül, ôk a www.
dobosistierpinceszet.hu meg lehet nézni. Beszédbe 
elegyedünk alkalmi asztaltársainkkal. igaz, hogy már 
túl vannak az elsô poharakon, de mint tudjuk „a részeg 
mondja meg az igazat”, szóval kiderül: szállást is adnak 
kétezer forintért, ami b@romi jó, kényelmes, ôk is ott 
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laknak. tökéletesen meg vannak elégedve, kinyalják 
a se..., szép a világ, hukk! egészségedre drága csaba, 
köszönjük a vendéglátást! Jövünk jövôre csapatostul!

csökken az égi áldás, tántorgunk lefelé tovább. 
Jár az agyam veszettül. ez igen, ôk tudnak valamit. 
Az ilyen kereskedôkre van szüksége Badacsonynak, 
kirándulóknak, vitorlázóknak. ôk jelentik a „hegy lelkét”, 
nem a „hiánypótló” wellness szálloda, meg a lap…. na 
nem folytatom, mert sajtóper lesz. 

másnap révfülöpön a szürke ezer árnyalata fogad. 
rick csaba kikötôjében készülôdnek a daruzáshoz. 
megnézzük a ráncfelvarrt vizesblokkokat. szépek, vidá-
mak, csak talán a wc kevés. és elég törékeny szerke-
zetek, félek, tönkre ne tegyék a kedves vendégek.

Beszélgetünk kicsit, itt meg az derül ki, hogy majd 
duplájára nôtt a vendégek látogatásának száma. 
vonzó a kikötô, szó se róla, csak gratulálni tudok. 
Kéne persze a megállapodás az egy ingyenes éjsza-
káról, de így is tele vannak, sôt fürtökben lógnak 
az idegen hajók. Kevés a vendéghely, ez az igaz-
ság. Kisétálunk a tóth kocsmába, jót ebédelünk. 
majd vég nélküli caplatás a „nemzeti kutyaólat” 
(dohánybolt) keresve, messzebb már nem is tehették 
volna. nosztalgiázni lecsapunk az öreg közforgalmú 
kikötôbe. negyven egynéhány éve idejöttünk, túráink 
elsô napján palacsintázni. Ahogy meglátták a csajok, 
hogy vitorlások közelednek Boglár felôl, már sütöt-
ték is számolatlanul. Kikötöttünk a partfalhoz, és már 
faltuk is. Ahol a bodegájuk volt, most teraszos krimó 
áll, méghozzá nyitva. nádas büfé, olvasható a táblán. 
vendég egy szál se, de oda oldalazunk egy fröccsért. 
meg is kapjuk, kiülünk a parthoz legközelebb esô asz-
talhoz. csendben kortyolgatjuk. Kimondottan ízletes, 
zamatos. A medencében minden csak rosszabb lett, 
parti kövezés düledezik, vízmélység elégtelen bármi-

féle tisztességes hajónak. merô mocsár, ideállni lehe-
tetlen. e jeles helyrôl közvetítik a „Balatoni nyár” tar-
talmas mûsorát, kínosan ügyelve arra, hogy a kamera 
erre ne forduljon, ne essék szó a gyalázatos állapo-
tokról. egye meg a fene ôket. A fröccs meg elfogyott, 
jön a következô. felidézzük régi emlékeinket, repül 
az idô. vacsorázni kéne, nézzük, miféle maradékokat 
rejt az üvegpult. rámutatok egy pontyszeletre, jó lesz 
az nekem. de a hölgy nem adja! megvilágosítja setét 
elmémet, hogy az itt nem szokás, kirántanak egyet 
frissen! meg még egyet. estig maradnak, ha kell. no 
fene! ez meglepett. de rég tapasztaltam ilyet! igyunk 
gyorsan egy páleszt rá. Az is kitûnô! Jön a halszelet, 
isteni az íze! Királyi lakoma a kovászos uborkával. te 
jó ég, mi van itt?! még egy fröccs, kezdem m@rha jól 
érezni magam.

dicsérem is rendesen a pultnál az itt tapasztalta-
kat, mire a hölgy szerényen megjegyzi, hogy ez bizony 
a Balatoni Halgazdaság hala, és hát, ha még a halász-
lét megkóstolnám! persze ez dugig lakva lehetetlen, de 

jövôre tuti nem hagyjuk ki! Azt is megtudom, hogy októ-
ber végéig, ha esik – ha fúj, ha van vendég – ha nincs, 
ôk nyitva lesznek. ettôl, mi tagadás „padlót fogtam”. 
pont itt, egy elhanyagolt sártenger szélén kell belebotla-
nom ilyen szintû vendéglátásba. Kedvesség, odafigye-
lés, mindent a vendégért, és még a koszt is remek. Hát 
igen, ilyenekre lenne szükség mindenütt! másutt ritka-
ság! itt viszont van. Hát akkor ide gyertek, próbáljátok ki.

Kutyagolunk vissza „rickihez”. Jól odébb van, én 
meg füstölgök magamban: Jó, jó, gyertek ide, de kiköt-
ni ugye necces. évtizedek óta. Hihetetlen, hogy nem 
tudnak ide normális hajóparkolót teremteni. pedig 
a strand öble ideális természeti adottság lenne hozzá. 
majd az új polgármester. reménykedjünk. „öreg 
tihanyban” is. A szóbeszéd mindenesetre bíztató. talán 
nem szükségszerû, hogy dolgaink csak rosszabbak 
legyenek. végtére is, most már porthole kártyával, hála 
fûzfô és partfô támogatásának, a Balaton úgy ahogy, 
de körbe túrázható lett. és ez nagyszerû dolog. legyen 
benne részünk jövôre is! •

„elmúlás reJtôziK tArKA Köntös möGött, 
KeresztespóK Asszony BúcsúKendôt szövött. 
BánAtos estéJén elKöszön Hát véGleG, 
HAldoKló nApsuGár, – GyenGülô nApfényeK. 
úGy fáJ, HoGy már távoziK, – messzire szárnyAl, 
Kicsit most meGHAloK Az elmúló nyárrAl.”
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Tiszaszalók

Toportyánféreg a balatonon?
A nagy nemzeti szabadnap és a 25 fokos meleg kiûzött 
a városból. Az embertömeg nem vonz, a Balaton igen, 
de most kivételt teszek, mert a hétvégeken úgy is ott 
vagyok. Hagytam magam rábeszélni egy vitorlázásmen-
tes kirándulásra, egy találkozásra a Hortobágyi nemzeti 
parkon átvonuló darvakkal. meg is fogadtam, hogy teló 
kikapcs, hajózás felejt. Bírtam is vagy száz kilométe-

ren át, amikor eszembe jutott, hogy majdnem útba esik 
a tisza tó, had nézzem már meg az élet nyomait. pár 
éve már jártam az új szalóki kikötôben, de akkor nyár 
volt, dühöngött a szezon, le is nyûgözött a szolgáltatás, 
a lehetôségek színvonala. 

október végén arra számítottam, hogy már semmit 
sem találok, hiszen a tisza tó kikötôinek egyik jellegze-
tessége a mobilitás. magas víz esetén nem csak a hajó-

kat viszik át a gát túlsó oldalára, de az ártéri telep házai 
is mozdulnak. ne valami laza kempinges plezsör-tanyára 
tessenek gondolni, inkább egy floridai tavas mûfalu és 
egy skandináv szigetközösség elegyére. A parti sor uni-
formizált házai saját stéggel, kikötôhellyel és csónakliftek-
kel álomvilág a vízjegyû függôknek. egy két komolyabb 
épület oldja az egyhangúságot, de csak annyira, hogy 
megvillantja a helyben kiaknázható lehetôséget. Az egyik 

Kikapcsolódás
ÍrtA: Gerô András

foTó
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151909252558972.1073741951.308535198971&type=3


helyen sólya és belsô medencés kikötô, a másikon sza-
badtéri archaizáló design konyha, máshol cizellált oszlo-
pokkal övezett antré fogadja a betérôt. mindez az épület-
állomány árvíz esetén felkurblizható, a külsô emelôfüles 
oszlopok mentén. A parti sorral párhuzamosan már olyan 
mobil épületek alkotnak házsort, melyek vontathatóak, sôt 
még egy harmadik típusú lakóközösségnek is helye van 
a gáton belül, de ezek a helyek már a klasszikus lakóko-
csiknak vannak kialakítva.

A gáton túl már folyik a kivitt hajók téliesítése, a vendég-
látóhelyek is bezártak, és a közeli utca világszínvonalú kis 
szállodáiban sincsen vendég. de van községi sólya, ami 
ugyan nem ingyenes, de mégis lehetôséget teremt a kis-
hajók vízretételére anélkül, hogy a jachtklub zárt közössé-
gét megzavarná. Azt hiszem ez a tisza tó nem is olyan 
rossz hely. nem igazán a vitorlázók paradicsoma, mert 
az öböl vízfelületén meg kell barátkozni a 30 láb feletti 
motorosok, a jetski-k és az intenzív horgászat jelenlété-
vel is, de itt úgy látszik, ez mûködik. megyek is tovább 
darunézôbe. olvasom a minap, hogy így október táján 

90 000 daru dekkol a Hortobágyon, nem csoda hogy 
még a xxii kerület is címerállatnak választotta. ez valami 
nagyon magyar szárnyas – gondolom én – híre vetekszik 
a fôleg szobrokban testet öltô turullal, amikor a helyi orni-
tológus jól kiábrándít. A daru igazi átutazó. A skandináv 
területekrôl menekül délre. egy részük – de ôk nem erre 
jönnek – a spanyol és francia területeken, a másik cso-
port Afrika egyenlítôi területein telel. magyarországon nem 
is költ, szinte semmi közünk hozzájuk mi meg darutol-
las kalapban peckeskedtünk, címerre, éremre mintáztuk, 
ahogy teszik ezt az ugandaiak is csak nekik több közük 
van hozzá. 

van viszont olyan ôshonos madarunk, amivel egyál-
talán nem büszkélkedünk, pedig lehetne, és ez a peli-
kán. valószínûleg a bûntudat törölte a nemzeti múlt 
emlékezetébôl, mert bizony jól kipusztítottuk ôket, 
nehezen viselve halfalánk természetüket. Az „iszik mint 
a gödény” mondásról inkább egy idült alkesz, mint ez 
a kedvesen úszkáló madár jut eszünkbe, pedig a török 
hódoltság óta így is hívják. Azért a szép aranyhegyû író-

szerszámomat nem keresztelném át. Ha már résztvevôje 
vagyok a „Hortobágy vad arca” programnak, nem 
mulasztom el megnézni milyen is az igazi róka. A balatoni 
kikötôkben egyre gyakrabban tûnnek fel ravaszdi kinézetû 
négylábúak, szelídek, barátságosak. A vuk-on szocializá-
lódott urbánus vitorlázók el is könyvelték, hogy a rókák 
szaporodtak el, fôleg az északi part nádas köves part-
vonalán. nemrég a facebook oldalunkra is kitettünk egy 
ilyen lényképet. lett is nagy vita, mert többen felismerni 
vélték a rókában az aranysakált, toldi miklós rettenetes 
toportyánférgét. nos, itt a rezervátumban láttam mind-
két modellt, el is vagyok bizonytalanodva, mert e szerint 
a balatoni változat inkább sakál, mint róka, de kiteszem 
a képeket, lehet tovább vitatkozni! 

Amint leszállt az este megérkeztek a darvak. Hihetetlen 
látvány, ahogy kötelékben, hatalmas ricsajjal húznak el 
éjszakai szállásuk felé. 

Jó pihenést! én is elhúzok, vissza a Balatonra, mert 
inkább ott lennék ôshonos. •
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dáTUM PRoGRAM HELYSzÍN WEb
2013.11.08. márton napi vigasságok lovas – faluház nagyterme www.lovas.hu

2013.11.08-11.10. márton napi pálinkafesztivál siófok – fô tér www.siofokportal.com

2013.11.09. márton napi libavacsora ábrahámhegyen ábrahámhegy – mûvelôdési Ház www.abrahamhegy.hu

2013.11.09. márton napi újbor Kóstoló Balatonfüred – Arácsi népház www.furedikultura.hu

2013.11.09. ôszi játszóház fonyód – városi Könyvtár www.fonyodkonyvtar.info

2013.11.09. márton napi vígasság Alsóörs – eötvös Károly mûvelôdési Ház www.alsoors.hu

2013.11.15. weis viktor Koncert Balatonföldvár – Bajor Gizi Közösségi Ház www.balatonfoldvar.info.hu

2013.11.15. Holdfény túra a rezi várhoz rezi – általános iskola www.bfnp.hu

2013.11.16. márton napi libavacsora Badacsonytördemic – faluház www.badacsonytordemic.hu

2013.11.16-12.14. családi alkotónap Balatonfüred – vaszary villa www.vaszaryvilla.hu

2013.11.16. exkluzív színházi esték – pesti álom Balatonfüred – Anna Grand Hotel www.annagrandhotel.hu

2013.11.16-11.17. 10. Balaton maraton és félmaraton siófok www.futanet.hu

2013.11.16-11.17. xii. Garda fesztivál tihany – visszhang-domb www.tihany.hu

2013.11.19. A Horthy korszak (elôadás) fonyód – Balaton Kollégium elôadóterem www.fonyodkonyvtar.info

2013.11.22. iv. vonyarcvashegyi süteménysütô verseny vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu

2013.11.23. v. Keszthelyi természetgyógyász nap Keszthely – Balaton színház www.balatonszinhaz.hu

2013.11.23. Katalin napi disznóvágás vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu

2013.11.26. márton nApi liBAvAcsorA Badacsonytördemic – faluház udvar www.badacsonytordemic.hu

2013.11.29. városnap és Jótékonysági vásár siófok –  fô tér www.kulturkozpont-siofok.hu

2013.11.30. 100 Hungarikum Bormustra Keszthely – Balaton színház www.balatonszinhaz.hu

2013.11.30-12.24. Adventi vásár siófok –  fô tér www.kulturkozpont-siofok.hu
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PrOGrAMOK

TRafik kupa 2013
Verseny helyszíne: Budakalásztól keletre elkerülô "vízterü-

let kalászi riviéra".

Idôpont: 2013. november 10. (vasárnap)

Nevezés: 10 órától 11 óráig, wakeboard centrum elôtt 

(megközelítés az Auchan – régen cora – parkolója felöl)

Nevezési díj: 1 jó forint, Elsô futam: 11.30-tól

Induló hajóosztály: optimist



100%
vitorlázás

2013. # 045

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk4 444

100% vitorlázás
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