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CÍMLAP · Daráló

Daráló
A tél pénteken kezdődött és vasárnap véget is ért. Ez nem saját mondat, most hallottam, tet-
szett és élek vele. A jégvitorlázás idén nem örülhetett, eszünkbe is jutott Dobos Pista barátunk, 
akinek a halálhíréről múlt héten értesültünk, ő mennyire nem örülhetett ennek, mert őt a jég-
vitorlázás éltette, egész télen ezt művelte, alig várta már a telet. Persze, mert egész nyáron dol-
gozott. Értünk, nekünk. Belegondoltam abba, hogy Dobos Pista olyan direkt és indirekt szol-
gáltatásokat nyújtott a vitorlázóknak, amelyet eszköz és tudás híján nemigen fog tudni tovább 
vinni senki. A direkt szolgáltatásait ismertük, ő értett a fémhez, be is tudta vizsgálni ultrahan-
gos készülékével, melyik vashajónak mennyi ideje van hátra. Ő tudta azt, hogy amikor egy hajó 
az iszapba fúródva a víz alatt maradt, légzsákokat fújva a test alá hogyan kell azt felhozni. Ő 
volt az, aki a kikötőinket kotorta! Egyszer egy veszprémi OKJ-s képzésen találkoztam vele. Mi a 
darukezelést tanultuk a kollegámmal, mert kötelező volt, ő meg arról panaszkodott, hogy neki 
meg hulladékgazdálkodási tanfolyamot kell elvégeznie, különben megbüntetik, amikor a kikö-
tőből az iszapot közúton felviszi a lerakóhelyig. Egyébként sokan inkább a márkanevét ismer-
ték, ő volt az Óriás-Line. Remélem, hogy valaki tovább tudja majd vinni ezt a komoly jelentősé-
gű szakmát, mert Pista már nem dolgozik, és mert a mennyben, ahol remélhetőleg van, nincs 
szükség gépóriásokra, meg OKJ-s vizsgára.

Szeretnék még egy élményt említeni. Nagyon tetszett idén a budapesti Boat Show abban 
a minőségében, hogy lehetett találkozni régen látott ismerősökkel, barátokkal, lehetett beszél-
getni és kipróbálni új dolgokat. Szerintem sokan alapvetően felületes szemlélődők vagyunk 
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egy vásáron. Nem tetszett, amikor azt hallottam valakitől, aki kevesebb, 
mint fél óra alatt bejárta az egészet, és utána unottan, vagy flegmati-
kusan közölte: „itt nincs semmi”. Én azt hiszem, ez felületes ítélkezés 
az idei vásárról, amiről azt gondolom, hogy egyre inkább nyit felénk, 
egyre többet lehet beszélgetni, a vitorlázás nagy alakjai is megközelít-
hetővé válnak, megmutatnak dolgokat az életükből, mert szeretik ezt 
csinálni és szeretnek ebből élni. És lehet velük beszélgetni. Az élmény-
re visszatérve, az egyik érdekesség, ami kicsik és nagyok, versenyzők 
és laikusok számára egyaránt élmény volt, az a grinder. A kávédarálóról 
kapta a nevét, de valójában egy manuális tekerőmozdulatot kíván meg 
tőlünk, edzőteremben is használják, mert a teljes felsőtestet megmoz-
gatja, ha tényleg beleadunk mindent a tekerésbe. Amikor egyszer egy 
régebben a Volvo Ocean Race 70-esre mentem csak úgy brahiból, ott 
azzal kezdték, hogy egymással szembe állítottak minket kettesével, 
hogy tekerjünk. Az volt az alapszabály, hogy ha kiesünk a ritmusból, 
akkor a legjobb, ha feltartjuk mindkét kezünket a magasba, nehogy 
megsérüljünk. Nekem ez olyan volt, mintha megadnám magam. Van 
egy barátom, remélem, ő is annak gondol engem, Scholtz Ricsi, aki 
nagyon jó kormányos volt, nagyon eszes vitorlázónak tartották, de saj-
nos egy megnyert bajnokság utáni ünneplésben megsérült és renge-
teg munkájába került, míg valahogyan a legalább a kezét meg tudta 
mozdítani. Nyaktól lefelé ugyanis minden mozgásfunkciója sérült. Nos, 
ő nem adta meg magát. Sajnos személyesen nem láttam, de egy képet 
találtam róla, amit itt közzé is teszek, mert nagy feltöltő erő az ilyen 
siker, és nagyon tetszik, hogy őt külön jutalmazták, amiért a grinderen 
5 wattos teljesítményt ért el.  •



Olvastam egy könyvet, amely hivatalosan optimistes gyerekeknek, szüleiknek és 
edzőiknek iródott. Olvastam és azt kell mondjam, hogy ez mindenkinek való, aki 
vitorlázik és versenyezni is szeret vagy szeretne! nem szoktam könyvajánlókat írni, de 
most megteszem. nem fizetett hirdetésként, felkért cikként, hanem mert olvastam.

Új vitorláskönyv az alapokról 
mindenkinek

én az elmúlt tíz évben három angol vagy amerikai 
vitorlás könyvet fordítottam magyarra. mindegyiknek 
„vitorlás kézikönyv” volt a címe. hihető vagy sem, de 
egyikből sem lehet olyan hasznos gyakorlati tudás-
anyagot meríteni, válaszokat kapni alapvető hajóveze-
tési, hajóbeállítási és versenytaktikai kérdésekre, mint 
ebből a 83 oldalas, a5 méretű nagyon praktikusan 
kötött kis könyvből. nem túlzok!

Címe: „az opti oktatás titkai”. ám a tartalma ennél 
sokkal több! nem számít, hogy az írásban szereplő 
gondolatok egy ailg két és félméteres kis hajóval vitor-
lázó gyerekeknek, szüleikhez vagy edzőikhez szólnak. 
legfeljebb nincs a mondandó megbonyolítva min-
denféle extra vitorlákkal, a lényeget esetleg elfedő dol-
gokkal.

gyakran beszélgetek vitorlázókkal, akik nem gyerek-
korukban, nem kishajóban tanulták az alapokat. olykor 
előadást tartok, vagy csak kérdeznek, mert tudják, 
hogy régóta vitorlázom és versenyzem. nem egyszer 
olyan kérdésekkel találkozom a Balatonon vagy az 

adrián egyformán, amelyekről magamtól nem beszél-
tem volna, mert nem is gondoltam, hogy monda-
ni kell, hisz nekem, aki kishajóval tanultam vitorlázni, 
annyira egyértelmű a válasz. De annak, aki a hajó vará-
zsától megfogottan felnőtt fejjel, de komoly, igazán 
hozzáértő segítség nélkül lelkesedésből csipegeti fel 
a tudást, olykor meglepően fontos dolgok maradnak 
ki. pedig szükségesek ahhoz, hogy a kép összeálljon 
egy rendszerbe, és az összefüggések felismerése hir-
telen egyszerűvé és egyértelművé tegye az amúgy 
kusza és bonyolult infóhalmazt. 

előnye a könyvnek, hogy irója hodács attila gyere-
keket oktat és készít fel a versenyzésre. nekik egysze-
rűen és tisztán kel magyarázni, hogy a lényeget tanul-
ják. ráadásul gátlások nélkül kérdeznek. így a velük 
foglalkozó hamar megtanulja, hogyan fogalmazzon 
és rendszerezzen. márpedig ez felnőttek esetében is 
hasznos. nem vagyunk mi okosabbak a gyerekeknél, 
csak megtanultunk mellébeszélni, és sok felesleges 
kacattal a lényeget elfedve önmagunkat meghülyíteni, 

majd mindezt felvett viselkedésformákkal palástolni.
ezért egy pillanatra hagy „szóljak ki” a sorok közül, 

hogy súgjak valamit: figyelj! ha vitorlázol, versenyzel, 
bármilyen hajóval, de kétségeid, kérdéseid vannak, 
nem szívesen bevallott lyukak a tudásodban, akár ver-
senyzésről, akár hajóvezetésről vagy taktikáról, vedd 
meg ezt a könyvet! a benne olvasható infók alapok, 
és nagyon jól rendszerezettek. azt is elhelyezi a nagy 
képben, amit valójában már tudsz, csak nem össze-
függéseiben. lehet, csak azzal, hogy hozzátesz egyet-
len apró plusz információt a halomhoz, vagy csak 
egymás mellé teszi a fontosakat, de segít! vedd meg 
a gyereknek – vagy mintha gyereknek vennéd, de 
mielőtt kiadnád a kezedből, olvasd el! hasznodra lesz, 
még ha tőkesúlyos nagy hajóval vitorlázol is! a könyv 
angolul iródott, hiszen a világ 87 országában terjesz-
ti a holland központú optiparts, kifejezetten optimist 

ruják istván
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felszerelésekkel, alkatrészekkel, ruházattal és minden 
a kis hajóval kapcsolatos dologgal kereskedő cég. 
a címe „the secrets of opti Coaching”.

ez nem hátránya a könyvnek, hanem az angolul 
akár csak alapfokon tudóknak már előny. egyrészt 
ez a hajózás nemzetközi nyelve, tehát a gyerekek-
nek, kísérőiknek, edzőiknek használni kell, ha valaha 
is nemzetközi versenyen vennének részt. ráadásul 
nem anyanyelvű angol írta, hanem olyan, aki jól 
ismeri a nyelvet, és angol anyanyelvűeket is oktatott, 
de ő maga nem angol. vagyis a nyelvezete tiszta 
és nagyon érthető, a lehetőségekhez mérten nincs 
megkavarva bonyolult szóhasználattal. 

ha visszautalhatok a vitorlás könyvfordításaimra: 
akadt köztük olyan, amelynek a nyelvezetéből érez-
hetően szinte minden fejezetét más írhatta, bár egy 
szerző jegyezte. egyik másik résznél, a hajam hullott 
ki, mire megértettem, mit akar kifejezni a szerencsét-
len, aki megfeledkezett arról, hogy nem a haverjának 
ír a helyi klub bárpultjánál…

tehát hodács attila könyvéből még hasznosan 
tanulhatunk „vitorlás angolul” is.

attila régi jó ismerősöm, még inkább az édesap-
ja hodács lajos. nagyra becsülöm mindkettőjüket. 
lajos – más egyebek mellett – a világ egyik legjobb 
optimist építője. hajóival többen nyernének, ha job-
ban ismernék, vagy elhinnék itthon is, hogy a hook 
ópék milyen jók. De azért így is akad bőven bajnoki, 
sőt friss európa-bajnoki cím a tarsolyában. fia, attila 
persze kiskorában kezdett versenyezni. házikoszton 
és házi optimisten felnőve lett sikeres versenyző, 

majd gyerekekkel foglalkozó edző. hazai eredmé-
nyek és bajnoki címek után járt és dolgozott túl az 
óperencián, majd amerikából hazatérve most újra 
itthon oktat. 

időközben írta ezt a kis könyvet, amely már itthon 
is kapható. 2008-ban kezdte el gondolatait, tapasz-
talatait papírra vetni, ha netán egy időre el kéne 
szakadnia az edzősködéstől, akkor később, például 
a gyerekei révén visszakerülve majd emlékezzen min-
denre. szerencsére edző maradt azóta is, folyamato-
san. most újra fűzfőn dolgozik. 

a kézikönyv a hajóbeállítástól, hajóvezetéstől kezd-
ve, az ábrákkal illusztrált praktikus bójás és bója nél-
küli gyakorlatokon keresztül taktikai és stratégiai 
tanácsokig is eljut. ezek mellett nevelési fázisokkal, 
hajóvezetési hibákkal és vásárlási tanácsokkal kapcso-
latos eszmefuttatások olvashatóak benne. Újdonsága 
a többi szakirodalmi anyaghoz képest, az egyes 
témák megközelítése. nem pusztán leírja egy-egy 
gyakorlat lényegét, végrehajtását és tanításának mód-
ját, hanem azt is tárgyalja, hogy milyen valós, ver-
senyzés során előforduló probléma jó megoldására 
készít fel. a felvázolt problémák és megoldások pedig 
teljes mértékben valósak. nem csak optimisteseknek!

ha a sok fordítás után írnék egy vitorlás könyvet, 
praktikusan el kéne lopnom ennek az optimistes 
kézikönyvnek a szerkezetét. lefordítani tiszta, világos 
megállapításait, aztán már csak kevés kiegészítéssel 
és sok hablattyal elrejtve a plágiumot kész is lenne 
egy, a vitorlás hajókezelés és versenyzés alapjait min-
denkinek tanító komoly könyv. •

a kézikönyv a hajóBeállítástól, 
hajóvezetéstől kezDve, az áBrák-
kal illusztrált praktikus Bójás 
és Bója nélküli gyakorlatokon 
keresztül taktikai és stratégiai 
tanáCsokig is eljut. 

vásárlási infOrmáció
A KöNyV BESzEREzhEtŐSÉgÉRŐL iNfO 
tALáLhAtÓ A www.hODAcS.hu OLDALON.
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Szezont nyitunk, de hol?
a vitorlás szezonnyitó ünnepsége hagyományosan Balatonfüreden van. De akkor mi lesz siófokon?

igén egy kicsit besűrűsödnek az események május elején. az persze teljesen normá-
lis, hogy májusra a kiéhezett vitorlázók már igazán várják a vizet. ennek megfelelően 
az is normális hogy mindenhol elindul a szezon, ebből pedig az következik, hogy 
minden második kikötőben van egy „szezonnyitó” ami itt versenyt, ott ünnepet, 
amott csak egy haveri koccintást takar. nincs is ezzel semmi baj!

viszont hogy valahol legyen egy igazán rendes megnyitó, ezért az elmúlt 
75 évben Balatonfüreden rendezték meg a vitorlabontó ünnepet.  
miből is áll ez? 
1. vitorlás verseny a nagyhajók részére.
2. klasszikus hajók felvonulása.
3.  Balaton megkoszorúzása a kishamisról (mint a legidősebb hajóról)
4.  mindenféle parti program, hogy a szárazföldi emberek számára is 

legyen látnivaló.

De mi változik idén? 
füreden semmi. siófok viszont május 10-11-én otthont ad majd a vitorlás szövetség 
szezonnyitó rendezvényének. erről a Budapest Boat show-n írt alá megállapodást 
a Balatoni hajózási zrt. (halmos gábor) és a magyar vitorlás szövetség (kollár lajos).
Hogy mi lesz a programja a siófoki szezonnyitó rendezvényének? nem 
fogjátok kitalálni:
1.  vitorlás verseny (Bahart regatta túraverseny sorozat i. forduló)
2.  oldtimer vitorlás felvonulás
3.  Balaton megkoszorúzása a kishamisról (aminek egyébként éppen 

60 éve ad otthon a siófoki kikötő)
4.  mindenféle parti program 
na, akkor – teszem fel a kérdést – ki, hol nyitja meg a Balatoni szezont? •

szutor ferenC
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forrás: mvsz – 2014. évi versenynaptár összesített (2014.01.20.) – szerkesztette: porthole

VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE

I. VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOKSÁG, EGYÉB NEMZETKÖZI VERSENYEK
timár Péter Emlékverseny (LR nyílt, L4.7, Op) március 8-9. Pula-

horvátország
thE-yKA

Melges24 Európa-bajnokság május 2-9. Balatonfüred MKB Bank VK
18’ Skiff Europa cup május 22-25. Balatonföldvár SVE
csillaghajó Európa-bajnokság június 6-13. Balatonföldvár SVE
finn Masters Europa cup szeptember 10-14. tihany thE
Merkantil Laser Europa cup szeptember 19-21. Balatonfüred Byc
cEcc 2014 október 10-12. tihany thE

II. ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK
Dragon (Országos Bajnokság) május 29-június 1. Balatonfüred Byc
Nacra Kupa Katamarán (Országos Bajnokság) – 
f18, M3

június 19-24. Alsóörs KSE

Nautic (Országos Bajnokság) június 27-július 2. Balatonkenese KMP VSE
Nagyhajós Jolle (Országos Bajnokság) – 15-ös, 
Klasszikus és öv 25-ös Jolle

július 3-7. fonyód tVSK-Jolle OSz

J-24 (Országos Bajnokság) július 23-27. Balatonfüred Byc -J-24 OSz
Kalóz (Országos Bajnokság) július 28-augusztus 1. Agtárd VVSz-MKOSz
Nagyhajós Bajnokság – öv, 40-es, 30-as, E30, 
22-es cirkáló, X35, 11m OD, X-35, Scholtz 22

augusztus 1-6. Balatonfüred MVSz

70-es és 50-as cirkáló (Országos Bajnokság) augusztus 2-6. tihany thE
Regina (Országos Bajnokság) augusztus 8-11. Alsóörs tVSK-Regina OSz
Soling (Országos Bajnokság) augusztus 14-17. Balatonalmádi Soling OSz
49er (Országos Bajnokság) augusztus 17-21. Balatonföldvár SVE
Melges24, ASSO, 8m OD (Országos Bajnokság) augusztus 20-24.. Balatonfüred MVM SE
utánpótlás Országos Bajnokság – Optimist, 
cadet

augusztus 26-31. Balatonfűzfő BS-fVK

utánpótlás Országos Bajnokság – 420, Laser 
Radia, Laser4.7

augusztus 26-31. zánka zÚNK VK

Sudár Regatta és Elliott 770 (Országos 
Bajnokság)

augusztus 27-31. csopak Kereked VK

fD és csillaghajó (Országos Bajnokság) szeptember 4-7. Balatonföldvár Spartacus VE
Dolfin (Országos Bajnokság) szeptember 5-8. Balatonfüred ASE
iii. ORc Nagyhajós, folkboat, yS ii. és yS iii. 
(Országos Bajnokság)

szeptember 11-14. Balatonfüred MVSz

Nemzetközi Balatoni Vitorlás hét – 470 felnőtt 
és junior Országos Bajnokság, f18, M3, ranglis-
taverseny

szeptember 24-28. Balatonfüred MVSz

finn (Országos Bajnokság) szeptember 24-29. tihany thE – finn OSz
Laser felnőtt, junior és LR női – Országos 
Bajnokság nyílt verseny és Magyar Egyetemi és 
főiskolai Bajnokság

szeptember 25-29. zánka zÚNK VK

III. NEMZETKÖZI, RANGLISTA ÉS MINŐSÍTŐ VERSENYEK
Silwell Kupa – f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op, K, március 29-30. Agárd ARSc
ARSc Kupa – f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op, K április 5-6. Agárd ARSc
Bajnokok Bajnoksága április 19-20. Balatonkenese KMP VSE
tavaszi Bajnokság – 49er, fD, St, 470, f, L, f18 április 26-27. Balatonfüred MVSz

VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
Melges24 tavaszi Regatta – EB előverseny április 26-27 Balatonfüred Mejges24 OSz
f.w. Raiffeisen Kupa utánpótlás verseny – 420, 
LR, L4.4, c, Op 

április 26-27 Balatonföldvár Spartacus VE

Kenesei Szezonnyitó (OD trophy i. forduló) – 
Dockyard ski-yachting, OD flotta, NAu, X-35

április 26-27. Balatonkenese KMP VSE

hlavnyai László Évadnyitó Emlékverseny – K, f, 
S, S4.7, Op

április 26-27. Mályi-tó MMVSc

Keszthelyi Évadnyitó – Nagyhajók yS i., yS ii., 
yS iii.

május 1-4. Keszthely KJAVSE

Melges24 Európa-bajnokság május 2-9. Balatonfüred MKB Bank VK
Kereked utánpótlás ranglista verseny – 470 f, j, 
420, LStd, LR, L4.7, c, Op

május 2-4. csopak Kereked VK

hyc Kupa – Dragon, Op május 2-4. Balatonfüred hyc
i. Szombati Sorozat – yS, kishajók, katamarán május 3. Keszthely Kyc
MNB félsziget-kerülő túraverseny – Kalóz május 3. tihany MNB SK
Miskolc Plaza Kupa – K, f, S, L4.7, Op május 3-4. Mályi-tó Justitia VSE
tolnay Kálmán László Emlékverseny – 
Nagyhajók

May 11. Balatonfüred Byc

BAhARt Regatta – túraverseny sorozat (i. for-
duló), Amatőr yS i., yS ii., yS iii.

május 11-12. Siófok BhSE-Bh zrt.

fertő Match Race Series (1 forduló) – 18’ Nh május 16-18. fertő-tó fVSz
fonyódi Kormoránok Évadnyitó – Nagyhajók május 17. fonyód foKVE
Balatoni Évadnyitó – Nagyhajók (túraverseny) május 17. Balatonfüred MVSz
Balatoni Évadnyitó – K, 420, LR, L4.7, c, Op május 17-18. Balatonfüred MVSz
gP 1. 49er május 17-18. Balatonalmádi AycE
fertő tavi Évadnyitó, Bettelheim Kupa – K, f, 
LR, L4.7, Op

május 17-18. fertő-tó fVE

18’ Skiff Europa cup május 22-25. Balatonföldvár Spartacus VE
Burgmann-Atomerőmű Kupa – Kalóz, finn (5 
tó bajnokság)

május 23-25. Balatonfüred ASE

uniqa gépjármű Regatta – nagyhajók May 24. Balatonkenese Balaton 44 Bt.
Mihálkovics Emlékverseny – Nagyhajók (túra-
verseny) Balaton Kupa (2 futam)

május 24-25. tihany áfi

Velencei-tavi Évadnyitó, gebauer Béla 
Emlékverseny – f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op, K

május 24-25. Agárd VVSz

Dragon Országos Bajnokság május 29-június 1. Balatonfüred Byc
Dolesch iván Emlékverseny – fD, St, 470, LStd, 
f

május 30-június 1. Balatonföldvár Spartacus VE

Majthényi zsombor Emlékverseny, utánpótlás 
ranglista verseny – 420, LR, L4.7, c, OP 

május 30-június 1. Agárd thE-yKA

fertő Match Race Series (2. forduló) – 18’ Nh május 30-június 1. fertő tó fVSz
Kereked OD Kupa (OD trophy ii. forduló) – OD 
flotta, X-35

május 31-június .1 csopak Kereked VK

BAhARt Regatta, túraverseny sorozat (ii. fordu-
ló) – Amatőr yS i., yS ii., yS iii. 

május 31-június 1. Badacsony BhSE-Bh zrt.

generali Biztosítási Kupa – Nagyhajók (amatőr) május 31-június 1. Balatonkenese Balaton 44 Bt.
Eurowind Kupa 2014 – f18, M3 május 31-július 1. Alsóörs KSE
generali Bankár és Biztosítási Kupa – 
Nagyhajók amatőr

June 1. Balatonkenese Balaton 44 Bt.

csillaghajó Európa-bajnokság június 6-13. Balatonföldvár Spartacus VE
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VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
Lyc Kupa (1. forduló) – Nagyhajók yS i., yS ii., 
yS iii.

June 7. Balatonfűzfő BS-fVK

ii. Szombati Sorozat 2. – yS, kishajók, katama-
rán

June 7. Keszthely Kyc

Sirály Kalóz kupa, Vida Lajos Emlékverseny – 
Kalóz (5 tó bajnokság), f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op

június 7-8. Agárd Sirály Sc

Old Boys Kupa – Nagyhajók yS pályaverseny június 7-8. fertő-tó fVSz-Széchenyi 
istván

cSVi Op ranglista és utánpótlás verseny – L4.7 június 7-9. csopak Procelero SE
Pünkösdi Regatta június 7-9. Balatonföldvár tVSK
helly hansen Kupa (Keszthely város Nagydíja) 
– Nagyhajók (túraverseny), Balaton Kupa (2 
futam)

June 8.

Siófoki Évadnyitó június 8. Siófok SVSK
Nyílt yS verseny
tramontana-Sennebogen Kupa – Nagyhajók  június 14. Balatonfüred tRycE
Pharma Kupa és Doktor Regatta – Nagyhajók 
(amatőr)

 június 14. Balatonkenese Balaton 44 Bt.

Dental Regatta – Nagyhajók (amatőr)  június 14. Balatonkenese Litkey és társa Kft.
Nyári földvári Regatták (i. forduló) – fD június 14-15. Balatonföldvár Spartacus VE
Stratis Kupa – 30-as cirkáló június 14-15. csopak Kereked VK
Regina Regatta június 14-15. Alsóörs tVSK
gP 2. 49er június 14-15. Alsóörs 49er OSz
Plasztik Regatta – Nagyhajók, yS i-iii. június 14-15. Marina fűzfő Második hullám VE
fVE Kupa – K, f, LR, L4.7, Op június 14-15. fertő tó fVE
hamis Szalag – Nagyhajók June 15. Siófok VSc
Laser flottabajnokság – ranglista verseny – L, 
LR, L4.7

június 17-19. Balatonfüred MVM SE

Nacra Kupa Katamarán (Országos Bajnokság) – 
f18, M3

június 19-24. Alsóörs KSE

csoki Kupa ranglista verseny – 420, Op június 20-22. Balatonföldvár Spartacus VE
Vi. Surgicare Orvos-gyógyszerész Kupa – 
Szakmai Regatta yS i., yS ii., yS iii.

június 20-22. Balatonboglár LVE

Lyc Kupa 2. forduló – Nagyhajók yS i., yS ii., yS 
iii.

June 21. Balatonfűzfő BS-fVK

Soltész-Paks Kupa – Kalóz, 470 június 21-22. Balatonfüred ASE
csillagtúra – Nagyhajók (túraverseny) június 21-22. Balatonfüred ViLAti SE
Egykezes verseny – Kenese-Keszthely 
Nagyhajók

június 21-22. csopak Kereked VK

EgiS Kupa, Lám Dezső Emlékverseny – 
Nagyhajók

június 21-22. csopak EgiS SE

Szentivánéji Kupa – f, K, S, S4.7, Op június 21-22. Mályi-tó MMVSc
Baranya Kupa – f, L, Op júlnus 21-22. Orfű OVE
Nemzetközi Velencei-tavi Vitorlás hét – f, fv, fj 
(5 tó bajnokság), Velencei-tó Bajnoksága L, LR, 
L4.7, K

június 26-29. Agárd VVSz

DiáK OLiMPiA – 420, LR, L4.7, c, Op június 27-29. zánka zÚNK VK
Borregatta-Borászregatta – Nagyhajók június 27-29. Balatonkenese Bfyc
fertő Match Race Series (3. forduló) – 18’ Nh június 27-29. fertő tó fVSz
Nautic (Országos Bajnokság) június 27- július 2. Balatonkenese KMP VSE

VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
BAhARt Regatta és XiX. international Kupa & 
Karsai Lajos Emlékverseny, túraverseny sorozat 
(iii. forduló), Amatőr yS i., yS ii., yS iii. 

június 28-29. Balatonboglár BhSE-Bh zrt.

f. w. Raiffeisen Private Banking Kupa (OD 
trophy iii. forduló) – OD flotta, X-35

június 28-29. Balatonföldvár Spartacus VE

Ripka László Emlékverseny – 11m OD, E30, D június 28-29. tihany tyc SE
Soproni Építők Kupa – LR, L4.7, Op, Kalóz, f június 28-29. fertő-tó SÉP
Laurel Kupa, fv június 30-július 1. Agárd ARSc
Nagyhajós Jolle (Országos Bajnokság) – 15-ös, 
Klasszikus és öv 25-ös Jolle

július 3-7. fonyód tVSK-Jolle OSz

iii. Szombati sorozat – yS, kishajók, katamarán July 5. Keszthely Kyc
fehér Szalag – classic Round, izsák Szabolcs 
Emlékverseny – Nagyhajók (túraverseny) 
Balaton Kupa (1 futam)

 július 5. Balatonfüred MVSz

VVSi Kupa – f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op, K július 5-6. Agárd VVSi
Széchenyi Regatta-fVE Kupa – Kalóz (5 tó baj-
nokság), finn

július 5-6. fertő tó fVE

horváth Boldizsár Emlékverseny – Nagyhajók 
(túraverseny)

July 6. Balatonfüred Byc 

46. Kékszalag (Nemzetközi tókerülő távver-
seny) – Nagyhajók, Balaton Kupa (1 futam)

július 10-12. Balatonfüred MVSz

7. Kékpántlika (ifjúsági túraverseny) – 420, LR, 
L4.7, c, Op

July 12. Balatonfüred MVSz

2. 2 Szalag Katamarán túraverseny – M3 osz-
tály (21 láb vagy annál kisebb)

July 12. Balatonfüred MVSz-KSE

Megyei Bajnokság – honlap.hu Kupa – f, S, 
L4.7, Kalóz

július 12-13. Mályi-tó vagy Justitia VSE

iX. Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta – Szakmai 
Regatta yS i., yS ii., yS iii.

július 18-20. Balatonvilágos LVE

Sikló flottabajnokság – Sikló, SR, S4.7, 470, finn 
(5 tó bajnoksága)

július 18-20. hejőkeresztúri 
tó

MMVSc

fertő Match Race Series (4. forduló ) – 18’ Nh július 18-20. fertő tó fVSz
Nyári földvári Regatták ( ii. forduló) – fD, St, 
Dragon 

július 19-20. Balatonföldvár Spartacus VE

Egykezes és Négykezes verseny – Nagyhajók júllus 19-20. csopak Kereked VK
gP 3 49er és 470 ranglistaverseny – D-One 
nemzetközi verseny

július 19-20. Balatonfüred MVM SE-finn OSz

Rizling Kupa – Nagyhajók (túraverseny) júllus 19-20. ábrahámhegy tVSK 
ábrahámhegy

J-24 Országos Bajnokság július 23-27. Balatonfüred Byc-J-24 OSzE
Bonifác Kupa – Nagyhajók július 25-27. Balatonfűzfő Balaonfűzfői VSE
Klasszikus Kupa – 75-ös, 70-es,50-es, 40-es, 
30-as, 22-escirkálók, E30-as, Dragon, 25-ös, 
15-ös túra jolle, folkboat

július 26-27. csopak Kereked VK

fejér Megyebajnokság (Dr. Springer ferenc 
Emlékverseny) – f, fv, fj, L, LR, L4.7, Op, K 

július 26-27. Agárd VVSz

Spartacus Nagyhajós Kupa – Nagyhajók (pálya-
verseny)

július 26-27. Balatonföldvár Spartacus VE

Lájer Admirális Emlékverseny – M3, f18 július 26-27. Alsóörs KSE
OVE Kupa – f, Op július 26-27. Orfű OVE

forrás: mvsz – 2014. évi versenynaptár összesített (2014.01.20.) – szerkesztette: porthole11  

VERSENYEK · versenynaptár 2014

verseny-naptár  
melléklet2014



VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
BAhARt Regatta (túraverseny sorozat – iV. for-
duló) – Amatőr yS i., yS ii., yS iii. 

július 26-27. Szigliget BhSE-Bh zrt.

Kalóz Országos Bajnokság július 28-augusztus 1. Agárd VVSz-MKOSz
fertő Match Race Series (Döntők) – 18’ Nh augusztus 1-3. fertő tó fVSz
V. folkboat találkozó augusztus 1-3.
Nagyhajós Bajnokság – öV, 40-es, 30-as, E30, 
22-es cirkáló, X35, Elan 310, 11m OD, E770, 
Scholtz 22

augusztus 1-6. Balatonfüred MVSz

timu Emlékverseny az utánpótlásért – 
Nagyhajók

augusztus1. tihany thE

iV. Szombati Sorozat – yS, kishajók, katamarán augusztus 2. Keszthely Kyc
49er gP iV. augusztus 2-3. Balatonföldvár SVE
70-es és 50-as cirkáló (Országos Bajnokság) augusztus 2-6. tihany thE
Optimist csapatbajnokság augusztus 4-6. Balatonfüred MVM SE
S. O. S. gyermekfalu Regatta – Nagyhajók augusztus 7. Balatonfüred tEcON SE
fertőbajnokság (Schrantz Mátyás 
Emlékverseny) – LaserStd, Kalóz, 470, finn (5 tó 
bajnokság)

augusztus 8-10. fertő tó fVSz

Regina Országos Bajnokság augusztus 8-11. Alsóörs tVSK-Regina OSz
Nyári földvári Regatták ( iii. forduló) – fD, St augusztus 9-10. Balatonföldvár Spartacus VE
iX. Joker-termoplus Kupa (Pálos istván 
Emlékverseny) – yS i, yS ii, yS iii, 15, 20 25 jolle

augusztus 9-10. fonyód fonyódi VE-

Daruker Kupa – f,S, L4.7, Kalóz (5 tó bajnokság) augusztus 9-10. hejőkeresztúri 
tó

Justitia VSE

Soling (Országos Bajnokság) augusztus 14-17. Balatonalmádi Soling OSz
Alkotmány – tig-res – tabu Oldtimer Kupa – 
Nagyhajók, yS i., cirkálók és jollék

augusztus 16. Balatonkenese KMP VSE

Artesz Kupa – Kalóz, L augusztus 16-17. Balatonfüred ASE
csoda Kupa – K, f, S, S4.7, Op augusztus 16-17. Mályi-tó MMVSc
iV. Kelet-Nyugat Kupa hyc – Nagyhajók (kivétel 
30-as ciirkáló)

augusztus 17. Balatonkenese- hyc

49er Országos Bajnokság augusztus 17-21. Balatonföldvár SVE
Melges24, ASSO, 8m OD (Országos Bajnokság) augusztus 20-24. Balatonfüred MVM SE
Almádi Kupa – 30-as cirkálók augusztus 21-24. Balatonalmádi ViDEOtON
thE Olimpik Regatta (ranglista verseny) – 470, 
f, L

augusztus 22-24. tihany thE

tihanyi Kör – Nagyhajók augusztus 23. tihany tyc SE
Vi. Bavaria Nagydíj-Nagyhajós Regatta – yS 
i-iii., többtestűek

augusztus 23. Balatonlelle BL Bavaria yc

utánpótlás Országos Bajnokság – Optimist, 
cadet

augusztus 26-31. Balatonfűzfő BS-fVK

 utánpótlás Országos Bajnokság – 420, Laser 
Radial, Laser4.7

augusztus 26-31. zánka zÚNK VK

Sudár Regatta és Elliott770 – Országos 
Bajnokság

augusztus 27-31. csopak Kereked VK

összevont cirkálók flottabajnokság augusztus 28-31. Balatonfüred tRycE
compass Vitorlás Napok – L, Op, finn és Kalóz 
(5 tó bajnokság), Rc, Szörf

augusztus 29-31. Orfű, Pécsi- tó LVE-OVE

BAhARt Regatta (túraverseny sorozat – V. for-
duló) – Amatőr yS i., yS ii., yS iii. 

augusztus 30. Balatonszemes BhSE-Bh zrt.

VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
tecon Nagydíj – Nagyhajók (túra és pályaver-
seny), Balaton Kupa (1 futam, túraverseny)

augusztus 30-31. Balatonfüred tecon SE

Dolfin Országos Bajnokság szeptember 4-7. Balatonfüred ASE
fD és csillaghajó (Országos Bajnokság) szeptember 4-7. Balatonföldvár Spartacus VE
Építők Vitorlás Kupája – Nagyhajók szeptember 5. Balatonfüred Byc
iX. Közmű és Épületgépész Kupa – Szakmai 
Regatta yS i., yS ii., yS iii.

szeptember 5-7. Balatonkenese 
(Bfyc)

LVE

V. Szombati Sorozat – yS, kishajók, katamarán szeptember 6. Keszthely Kyc
iX. Szigligeti kupa – yS i-iii, összevont jolle, 
katamarán

szeptember 6. Szigliget SzigL VE

Justitia Kupa – K,f,S,L4.7, Op szeptember 6. Mályi-tó Justitia VSE
greco Kupa – 470, L szeptember 6-7. Balatonföldvár SVE
Király ferenc Emlékverseny – Kalóz, finn szeptember 6-7. Balatonfűzfő BS-fVK
zánka Open – Nagyhajók szeptember 6-7. zánka zÚNK VK
Beszédes József Emlékverseny – Nagyhajók 
(túraverseny), Balaton Kupa (2 futam)

szeptember 6-7. Siófok VSc

Bujtor istván Emlékverseny – 30-as cirkálók szeptember 6-7. Balatonfüred MKB BANK VK
füred Kupa One Design verseny (OD trophy 
iV. forduló) – Asso99, D, S22, E770, J-24, 8m OD, 
SR, Melges24, X-35

szeptember 6-7. Balatonfüred Byc

finn Masters Europa cup szeptember10-14. tihany thE
iii. ORc Nagyhajós, folkboat, ySii és yS iii 
(Országos Bajnokság)

szeptember 11-15. Balatonfüred MVSz

43. iparági találkozó – Kalóz, nagyhajók szeptember 11-14. Balatonfüred ASE
félsziget-kerülő – Széchenyi istván 
Emlékverseny – Nagyhajók (túraverseny) – ORc 
Bajnokság futama, Balaton Kupa (1 futam)

szeptember 13. Balatonfüred MVSz

fonyódi Kormoránok Évadzáró – Nagyhajók szeptember 13. fonyód foKVE
gentlemens’ Race egykezes verseny szeptember 13. Keszthely Kyc
fashion cup – Nagyhajók (amatőr) szeptember 14. Balatonkenese Balaton 44 Bt.
Laser Europa cup és ranglista verseny – L, LRn, 
LR, L4.7

szeptember 19-21. Balatonfüred Byc

Byc Kupa ranglista verseny – 420, c, Op szeptember 19-21. Balatonfüred Byc
Dragon flottabajnokság – Star szeptember 19-21. csopak Kereked VK
Szüreti Regatta – Nagyhajók (túraverseny) szeptember 20-21. Alsóörs tVSK
Keszthelyi Évadzáró – Nagyhajók yS i, yS ii, yS 
iii

szeptember 20-21. Keszthely KJAVSE

Balatoni Vitorlás hét – 470 Országos 
Bajnokságok – f18, M3 (ranglista)

szeptember 24-28. Balatonfüred MVSz

finn Országos Bajnokság szeptember 24-29. tihany thE-finn OSz
Laser felnőtt, junior és LR női – Országos 
Bajnokság nyílt verseny és Magyar Egyetemi és 
főiskolai Bajnokság

szeptember 25-29. zánka zÚNK Vc

tBS Nagydíj – egyszemélyes verseny – 
Nagyhajók

szeptember 26-27. csopak-
Balatonfüred 

Kereked VK-Byc

unitef Kupa – Nagyhajók (pályaverseny) szeptember 27-28. Balatonföldvár Spartacus VE
Pákozdi csata Emlékverseny – f, fv, fj, L, LR, 
L4.7, Op, K

szeptember 27-28. Agárd VVSz

Siófok Kupa flottabajnokság – 15-ös, 25-ös és 
t Jolle flottabajnokság, 70-es cirk.

szeptember 27-28. Siófok SVSK

forrás: mvsz – 2014. évi versenynaptár összesített (2014.01.20.) – szerkesztette: porthole12  
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VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
Vi. Szombati Sorozat – yS, kishajók, katamarán október 4. Keszthely Kyc
Pempő Kupa – yardstick, 15-ös Jolle október 4-5. Siófok BhSE
Évadzáró – f, K, LR, L4.7, Op október 4-5. fertő tó SÉP
cEcc 2014 – cadet október 10-12. tihany thE
Építők finn Kupa (csernussi Endre emlékver-
seny) – L, LR, L4.7, Op, K, f, fv, fj

október 11-12. Agárd ARSc

X. Magyar tengeri – Nagyhajós Bajnokság – 
Salona 38

október 18-25. Adria Primosten

Őszi Regatta – Nagyhajók október 19. Balatonkenese KMP VSE
Siófoki Évadzáró – Nyílt yS amatör októbr 19. Siófok SVSK
Balatoni Évadzáró – fD, St, 49er, 470, f, L, 420, 
LR, L4.7, c, Op, f18

október 23-24. Balatonfüred MVSz

Last Minute Regatta – Nyílt yS verseny október 25 Keszthely Kyc
Egyszemélyes osztályok évadzáró versenye – f, 
fv, fj, L, LR, L4.7, Op, S

október 25-26. Agárd ARSc

Vii. Dér Kupa – yS i., yS ii., yS iii. (túraverseny) november 1. Balatonkenese LVE
Siófok Match Race – Meghívásos páros verseny november Siófok SVSK
Mikulás Kupa – f, K, S, S4.7, Op december 6-7. Mályi-tó MMVSc
SzÉLRÓzSA tókerülő túraverseny – amatőr 
vitorlázók versenye

május 1- szeptember 30. Balaton Második hullám SE

Rumcájsz Kupa (4 futam ) – Nagyhajók június 28. (1-2 futam) fűzfői-öből Balatonfűzfői VSE
augusztus 16. (3-4 
futam)

VERSENy MEgNEVEzÉSE hAJÓOSztáLy(OK) iDŐPONt VERSENy hELyE VERSENy RENDEzŐJE
Boszorkány sziget-Maros torkolat Egész évben a vízál-

lástól és az időjárástól 
függően.

Szeged-tisza Szegedi VE-
Rekordkísérlet tiszavirág SE
Jolle, szörf

IV. JÉGVITORLÁS VERSENYEK
A DN versenyek helye és ideje – az időjárástól függően – később kerül meghatározásra.

V. 2014. évben megrendezésre kerülő karitatív vitorlás események az MVSz-Lárifári Alapítvány 
szervezésében.
A szombathelyi kórház gyermekonkológiai 
osztályáról, valamint a budapesti Szent László 
kórházból transzplantált gyermekek és hozzá-
tartozóik részére.

június 28. Szigliget

Downwind Regatta a down szindrómás gyer-
mekek és hozzátartozóik részére

július 26-27. Balatonföldvár

SOS gyermekfalu Regatta az SOS gyermekfalu 
lakói részére

augusztus 7. Balatonfüred

Mozgáskorlátozottak és hozzátartozóik részére augusztus 9. Balatonkenese
A budapesti tűzoltó és Madarász utcai gyer-
mekkórház onkológiai osztályáról a gyermekek 
és hozzátartozóik részére

augusztus 30. Balatonfüred

A rendőr és tűzoltó árvák és hozzátartozói 
részére

szeptember 14. Balatonfüred

forrás: mvsz – 2014. évi versenynaptár összesített (2014.01.20.) – szerkesztette: porthole13  
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http://www.bfyc.hu/


vasárnap este bezárt a BBs. hétfőn a hajók többségét is kivonszolták a kiürese-
dett g pavilonból. a 9500 m²-es kiállító terem megtöltése valóban örvendetes 
esemény, amit a látogatók nagy része pozitívan is értékelt. persze mint mindig, 
most is voltak fanyalgók. volt, aki a betérők ruházatából már a pénztáraknál 
látta milyen kevesen jönnek a Boat show-ra, de olyan is akadt, aki az ötvenezres 
összlátogatói létszámból csak ezret szavazott meg a hajókiállításra. tehát szerin-
tük ötvenszer nagyobb érdeklődés mutatkozott az „a” pavilon látnivalóira.

akkor lássuk a tényeket!
van 3 embercsoport: 150.000 vadász, 300.000 horgász és 30.000 hajós, ese-
tünkben főként vitorlás. a puskást meg a pecást – talán a ruházatuk alapján – 

összezárják az „a” pavilon mintegy 20.000 m2-én. a „g” csupán 9.500 m2, de itt 
csak a hajósoké a terep. ha leosztjuk a felületet, akkor a zöldeknek egy négy-
zetméterére a célcsoport 23 embere jut a hajósoknál 3.

a hungexpo adatai alapján 40.000 zöldruhás és 10.000 hajós látogató érke-
zett, tehát egy négyzetméternyi kiállítási felületet az „a” pavilonban 2 puskás-
pecás míg a „g”-ben 1 hajós tekintett meg. ez azt is jelenti, hogy felületará-
nyosan nem ötvenszer, hanem csupán kétszer annyi zöldruhás látogató volt, 
mint hajós. 

De azt is láthatjuk, hogy a teljes horgász vadász populáció 9%-a volt 
kíváncsi a kiállításra, a hajósok 30%-aval szemben. persze lehet azon vitat-
kozni, hogy a harminc ezres hajós közösséget miért a vitorlások létszámára 

milyen volt a Budapest  
Boat show? 
nézőpont kérdése.
gerő anDrás

csütörtök1 • csütörtök 2 • péntek • szombat • vasárnap • VIDEÓ 

képgaléria
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152175433218972.1073741973.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152173250133972.1073741972.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152178515318972.1073741974.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152179670603972.1073741976.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152185202063972.1073741977.308535198971&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=iB1tysLWiq8&feature=c4-overview&list=UUgCyOUpOsmxjAWqzPQygQBw
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azt már tisztáztuk, hogy 
ez a kiállítás jól tükröz-
te a jelenlegi hajózási piaC 
erő arányát, mely elsősor-
Ban a vitorlázóknak és kiseBB 
részBen a motorosoknak 
szólt
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vetítettük, de a motoros piac jelenlegi állapotában, mint kiállítás látogató 
nem kalkulálható.

foglaljuk össze! a valóban túlzsúfolt „a” pavilonhoz képest fele annyi látoga-
tó jutott a kisebb alapterületű „g” pavilon egységnyi felületére. mivel a „g”-ben 
a kiállítási standok is lazábban helyezkedtek el, a hajós látogatók kényelme-
sebben tekinthették meg a látnivalókat. így az 50:1 arány rosszindulatú nettó 
hülyeség.

azt már tisztáztuk, hogy ez a kiállítás jól tükrözte a jelenlegi hajózási piac erő 
arányát, mely elsősorban a vitorlázóknak és kisebb részben a motorosoknak 
szólt, ott is leginkább az új szereplő, az elektromos meghajtás kedvelőinek.

a nagyobb 30-42 lábas túra vitorlás kategória 5 hajót is felvonultatott, lát-
ványos keresztmetszetét adva e szegmensnek. a népszerű daysailerek is 
jelentős erőt mutattak. mind a hazai, mind a külföldi gyártók a legkereset-
tebb modelleket mutatták be. ennyi fajta elektromos hajtású motorost még 
sosem láttunk, lehet, hogy a következő kiállításon már külön pavilont kell 

a rendezőknek biztosítaniuk? a kis sporthajók, az olimpiai osztályok, vagy 
a nyílt kékszalag esélyes karbon többtestűje is látható volt, nem beszélve 
a vitorlagyártók, felszerelés forgalmazók, és a különféle szolgáltatók bemu-
tatkozásáról. a színpadi program sokrétűségét bizonyítja, hogy szinte folya-
matosan megtelt a nézőtér, pedig félóránként cserélődtek a szereplők a kiál-
lítás 4 napja alatt. 

azt hiszem, téved a kedves – talán ingyenjegyes – fanyalgó. fogalmam 
nincs, mi az, amit nem talált meg, mi az, amit hiányolt a Budapest Boat 
show standjain, mert erről nincs facebookos bejegyzés. mi is hallottunk 
olyan kiállítókról, akik ingyenes tullni megjelenés ígéretében bízva marad-
tak távol, de erről az itteni szervezők nem tehetnek. ez a kiállítás nagyszerű-
en sikerült. nőtt a látogatók és a kiállított hajók száma. a levegős elrendezés 
inkább dicséretet érdemel, mint bírálatot, hiszen kellemes feltételek között 
élvezhettük kedvtelésünk céltárgyainak látványát. ezekben az influenzás 
időkben nem is jó a túl nagy zsúfoltság. •

a színpaDi program sokrétűségét Bizonyítja, hogy szinte folyamato-
san megtelt a nézőtér, peDig félóránként CserélőDtek a szereplők 
a kiállítás 4 napja alatt.
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a hajókiállításhoz kötődő rendezvények sorában is kiemelkedő 
jelentőségű eseményeknek lehettünk tanúi a Budapest Boat 
show színpadán, ahol a magyar vitorlás szövetség nevében két 
stratégiai megállapodás aláírására is sor került.

a nemzeti fejlesztési minisztérium nevében fónagy jános 
államtitkár és dr. kollár lajos látta el kézjegyével a jövőbeni 
együttműködés kereteit meghatározó iratot. 

szinte meg sem száradt a tinta a kormányzati kapcsolatokat 
megerősítő dekrétum lapjain, amikor újabb háttérdíszlet előtt 
újabb szereplő ragadott tollat egy másik megállapodás szentesí-

tésére: halmos gábor a Balatoni hajózási zrt. 
nemrégiben kinevezett új vezérigazgatója 
állapodott meg az mvsz–szel való szoro-
sabb együttműködés  részleteiről.

a két esemény időzítése egyúttal felértékelte és tartalom-
mal töltötte ki a Budapest Boat show és az mvsz már koráb-
ban kötött megállapodását. az aláírási ceremóniákat követően 
a meghívottakat – a kiállítókat és vendégeiket – hagyományte-
remtő afterparty-n látták vendégül. •

gerő anDrás

Bővülő mozgástér
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Úgy tűnik kitört a  mélypontról a  szebb 
időket is megért Budapest Boat Show, 
a  hajózás legnagyobb hazai kiállítása. 
Valamikor a legnagyobb pavilonba is alig 
fért be az esemény, de mi vitorlázók még-
sem voltunk elégedettek, mert az iszo-
nyatos mennyiségű motoros hajó mellett 
alig-alig találtunk árbocost. A  közönség 
is döntően a  gázkarra koncentrált, így 
akármekkora is volt a kiállítás nem érez-
hettük magunkénak.

A válság nyomán megváltozó fogyasz-
tói igények felértékelték a környezetbarát 
vitorlás hajózást, mely a beszűkült kiállítói 
felületeken is érzékelhetően dominánssá 
vált. Az előzetes hírek szerint a mostani 
kiállításon a  korábbi évekhez mérten is 
jóval több kiállító és új modellek megje-
lenése várható.

Láthatjuk a  Hanse talán legsikeresebb 
modelljét a 345-öst. Ebben a méretkate-
góriában egyedülálló duplakormányos 
háromkabinos 155 cm merülésű önváltó 
fockos hajó ideális választás a Balatonra. 
Mint minden Hanse modell a  345-ös 
is azon érdeklődők kegyeire hajt, akik 
a stresszmentes hajózást helyezik előtérbe. 

Egy Hansén nem szükséges a kabintető-
ről lefutó szabad kötélvégeket a kabinle-
járó nyílásába dobni, nehogy a kokpitban 
valakinek a lábára tekeredjen. Itt a kabin-
tetőről nem futnak le a kötelek, mert ott 
nincs is kötél, azok rejtve a  kormányál-
lásig futnak. Egy Hanse hajón még egy 
nem túl gyakorlott kormányos is könnye-
dén megoldhat minden feladatot anélkül, 
hogy segítségre szorulna, vagy utasait 
feladatokkal terhelné. 

A Hanse hajók ár érték arányukat 
tekintve is jó választásnak tűnnek, de 
aki nem igényli a  márka közismerten 
gazdag felszerelés kínálatát, annak az új 
Varianta-37-est a  Hanse gyár legújabb, 
önálló név alatt bemutatkozó modelljét 
ajánlja a Hanse hajók magyarországi for-
galmazója. A Varianta 37 a Hase 375-ös 
sablonjából kikerült jó értelemben vett 
„fapados”, melyben csupán a  legszüksé-
gesebb szerelvényeket, belső bútorzatot 
találjuk, miközben élvezhetjük egy tágas 
37 lábas hajó minden előnyét egy 33-as 
árszínvonalán. A  kiállításon kedvezmé-
nyes áron rendelhető minden Hanse és 
Varianta modell. (x)

hajókiállítás hegymenetben



válasszunk jármódot!
gerő anDrásna, ki tudja elsorolni az 5 jármódot? én igen, mert 

részt vettem a Bejárható magyarország keretprogram 
ismertetésén. a közigazgatási és igazságügyi 
minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkársága koordinálja a Bejárható magyarország 
keretprogram kidolgozását, amely az egészséges 
életmódra nevelés és az aktív, testmozgással járó, ter-
mészetben megvalósuló szabadidős tevékenységek 
(gyaloglás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás, túrake-
nuzás) ösztönzését támogató programokat foglalja 
keretbe és kapcsolja össze.

a jármód egy igazi nyelvi lelemény. járunk a föl-
dön, járunk kerékpárral, van, aki lovon jár, de vízen? 
jézus vízen járva közelít az apostolok csónakja felé, 
de ez nehezen köthető a Bejárható magyarország 
programjához. végül is ne hasogassunk szőrszálat, 
mostantól a vitorlázás és a túrakenuzás is jármódnak 
tekinthető. ha kiderül, valójában mekkora a kormány-
zati támogatottsága a projektnek könnyen lehet, 
hogy hessegethetjük a sárkányrepülőket, a siklóer-
nyősöket, a longboardosokat és még ki tudja kiket, 
akik szintén a természeti erőforrásokat használják az 

ország bejárására. Balatoni monika, a közigazgatási és 
igazságügyi minisztérium társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára ismerteti a program lényeges ele-
meit, majd Dr. horváth viktória, a nemzetgazdasági 
minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára 
világít rá a két minisztérium célirányos együttműkö-
désének szükségességére.

a vázolt elképzelések szerint a program megvaló-
sulása esetén 2024-re a turizmusban foglalkoztatottak 
száma 50%-al emelkedne, miközben az iparág hozzá-
járulása a gDp-hez meghaladná a 10%-ot.

Dr. kaposi józsef, az oktatáskutató és fejlesztő 
intézet (ofi) főigazgatója ismertette miként integrál-
ható a program az iskolai oktatásba.

a szakmai szervezetek és a sajtó képviselői előtt 
bemutatták a turista című új lapot, mely a Bejárható 
magyarország programjának és célkitűzéseinek teret 
kínálva készül. ebben helyet kap a vitorlázás is, hála 
Detre Dia és vobeczky zoli értő közreműködésének.

azért nem hiszem, hogy a közbeszédben a jövő-
ben a balatoni hajós túrázást “jármódozásra” változ-
tatnák, bár még az is megtörténhet. •

gerő anDrás

Bejárható magyarország program

BejárHató magyarOrszág 
prOgram (galéria)
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152189239128972.1073741978.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152189239128972.1073741978.308535198971&type=3


325
HANSE VITORLÁZÁSRA

KÉSZEN

Kiinduló árért, teljesen felszerelve
KATTINTSON         & SPÓROLJON MAXIMÁLISAN

MAXIMUM

Balatonföi Yacht Club  | Balatonkenese
Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu www.hanseyachts.hu

HANSE 325 MAXI KIADÁS
Hogy a 2014-es szezon is jól induljon, olyan ajánlatot találtunk ki Önnek, amit valószínűleg még 
sosem kapott. Engedje meg, hogy megismertessük Önnel a HANSE 325 MAXI KIADÁSÁT. Ennek lényege, 
hogy Ön vitorlázható hajót kap alapárért, vagyis nem kell semmilyen extrát választania árlistánkról. Nos?

http://www.hanseyachts.com/us/about-hanse/maximum-325.html


ez itt a szingapur – Qingdao közötti szakasz térképe. észak-észak-keleti, az előrejelzés szerint 20-45 csomós erős-
ségű, végig széllel szembeni vitorlázásra készültünk…

Csakhogy… másfél napnyi nem könnyű viszonyok közötti vitorlázást követően nagy csattanással elszakadt az 
árboc felső végét a hajóorrhoz támasztó, mintegy 25 mm vastag acélsodrony. ennek az a következménye, hogy 
a legnagyobb orrvitorlákat nem tudjuk használni és az árboc is instabil.

azonnal nyilvánvaló volt, hogy a versenyt ezen a szakaszon fel kell adnunk. és persze át kell gondolnunk, hogy 
milyen útvonalon érünk Qingdaoba, mivel többször kell majd tankolnunk.

a szkipper most is a helyzet magaslatán, mint mindig. készen van a tervünk, ami itt a kalózveszély miatt nem 
publikus, annyit lehet mondani, hogy kb. a tervezett időben érünk Qingdaoba, március 10-e körül.

azt első megálló, kota kinabalu Borneo szigetén nagyon paradicsomgyanús (micsoda név!) – egyelőre próbál-
juk összegyűjteni a szükséges mennyiségű dízelt – addig is a tétlen matrózok vettek egy hideg zuhanyt, istenien 
megebédeltek, majd berendezték irodáikat a tengerparton és lázas facebookozásba kezdtek.

szóval soha rosszabb életet – kicsit sajnálom a vitorlázást. De mivel lesz még lehetőségem bőven, annyira nem. 
plusz: a társaim egyszer már jártak erre, amikor szingapurBa jöttek – a kedvemért visszajöttek ide.

Cápafog, vorstagmizéria, 
újratervezés
forrás: ClipperrounDtheworlD.Com; szerző: koCzka terézia

ez jellemezte az elmÚlt pár napBan az éppen egy kis paraDiCsomi 
szigeten kényszerpihenő Clippert és terink Beszámolóit.
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készen van a tervünk, ami itt 
a kalózveszély miatt nem puB-
likus, annyit lehet monDani, 
hogy kB. a tervezett iDőBen 
érünk QingDaoBa
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és a hivatalos info: mivel a résztvevő 12 Clipper 70-es flottából háromnak is 
forstágproblémája akadt a Clipper round the world yacht race aktuális szakaszán, 
a rendezőség óvintézkedésből felfüggesztette a versenyt és hong kong felé irányí-
totta a versenyző hajókat.   

“egyértelműen a vorstagot feszítő spanner hibája okozta a bajt, mi pedig nem 
vállalhatunk további kockázatot, mivel a többi, még sértetlen hajót is védenünk 
kell.” – magyarázta sir robin knox-johnston, a versenyt rendező Clipper ventures 
alapítója és elnöke. “hong kongban a spannereket mCa (maritime Cost guard 
agency, azaz a tengeri hajózásbiztonsági felügyeleti szerv) által jóváhagyott rend-
szerre cserélik majd le”

az első hajó 770 tengeri mérföldre van hong kongtól és jelenlegi pozíciója alap-
ján becslések szerint március 1-én szombatra várható az érkezése.

a hajók a lehető leggyorsabban kell hogy megjárják a hong kong-i kitérőt, hogy 
minél előbb, teljes létszámban rajthoz állhassanak a Qingdao-i szakaszon.       

az új hong kong to Qingdao szakasz kiírása jelenleg zajlik, további információk 
még ezután következnek, de az már biztos, hogy ez a változás a Qingdao-i menet-
rendet igencsak befolyásolja már csak a több közvetlen irányválasztási lehetőség 
miatt is. 

a vorstág az árboc egyik fő tartóeleme és erre húzzák fel a nagygénuát is. pár 
napja a jamaica get all right szenvedte el az első meghibásodást és állt ki a malaj-
ziai kota kinabaluban; az elmúlt éjjel a psp logistics tapasztalta a problémát máso-
dikként, majd néhány órával ezt követően a Derry~londonderry~Doire is.

a hajókon a legénység egyetlen tagja sem sérült, a feltételek biztonságosak és az 
árbocok merevítésére ideiglenesen az egyik tartalék génua felhúzót használják. 

jelenleg már minden hajó hong kongba tart. a 9. szakasz eddigi teljesítményét 
nem értékeli a rendezőség, hanem csak az új hong kongi rajttól kezdik pontozni 
a hajókat. így a kiállni kényszerült hajók is tiszta lappal, büntetőpont nélkül állhatnak 
majd rajthoz, újult erővel.

és a cápafog – újra teritől…

a 8., Brisbane-től szingapurig tartó versenyszakaszon elsősorban kalóztámadástól 
lehetett tartani. szerencsére kalózokkal nem, de egy sokkal szokatlanabb támadóval 
mégis találkozott a oneDll legénysége.

 pápua Új-guinea partjainál sok, a  tengerben úszó szemetet kellett kerülgetni, 
a szigeten zajló fakitermelés miatt. éjszakánként előfordult, hogy gyakran hallották 
a hajótestnek ütköző hulladék zaját, az egyik éjszaka azonban a váltásparancsnok 
azzal ébresztette fel a szkippert, hogy háromszor is hallott a hajónak ütődni valamit, 
ami ráadásul elég szokatlan hangot adott.

 a másnapi szemlénél kiderült, hogy minden valószínűség szerint egy cápa 
támadta meg őket, mert a fogának nyomai jól láthatóak voltak az egyik kormányla-
páton, sőt egy foga beletört az akcióba. a nyom másfél láb hosszú volt a szkipper 
szerint (kb. 50 centi), amiből arra következtettek, hogy elég nagy cápával ütközhet-
tek.

 a Clipper karbantartással dolgozó emberei nem emlékeznek, hogy valaha talál-
koztak volna hasonló incidenssel.

 jó lesz vigyázni. matróztársaim kicsit megborzongtak, amikor a szélcsendes idő-
ben megejtett hajó körüli úszkálásra gondoltak… •
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éjszakánként előforDult, 
hogy gyakran hallották 
a hajótestnek ütköző hul-
laDék zaját, az egyik éjsza-
ka azonBan a váltásparanCs-
nok azzal éBresztette fel 
a szkippert, hogy háromszor 
is hallott a hajónak ütőDni 
valamit



szóló fölDkerülés 2013-14,  
rakOnczay eXpeDÍció – Hajónaplók

levelek  
fernando de noronháról
 szerző: rakonCzay gáBor, forrás: rakonCzay.Com

rakonCzay gáBor 2013. novemBer 23-án elinDult a spanyolországi 
BenalmaDénáBól egy 44 láBas ColviC típusÚ kétárBoCos vitorlással, hogy 
a klasszikus Déli Útvonalon megkerülje a fölDet. a 3 legismerteBB fok, 
a jóreménység foka, a leeuwin-fok és a horn-fok kerülésével, 3 fő megállással, 
szólóBan. feBruár 25-én kelt át a greenwiChi Délkörön, azaz a 0 fok hosszÚsági 
körön, közel 1000 tengeri mérfölDre jár a Célállomástól, fokvárostól.
gáBornak sikerült fernanDo De noronháról hazakülDenie a zölD-foki szige-
tektől fernanDóig megtett Út képanyagát és írásokat az eDDig történtekről.

rakOnczay eXpeDÍció – galéria
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az útvonal:
Benalmadena – spanyolország 
-  gibraltári-szoros- atlanti-óceán – 
fokváros – Dél-afrika – indiai-óceán – 
sydney – ausztrália – Csendes-óceán – 
rio de janeiro – Brazília – atlanti- óceán 
– gibraltári-szoros – adria
elsô szakasz: Benalmadena – 
spanyolország -  gibraltári-szoros- 
atlanti-óceán – fokváros – Dél-afrika 
második szakasz: fokváros – Dél-afrika 
– indiai-óceán – sydney – ausztrália – 
Csendes-óceán 
harmadik szakasz: sydney – ausztrália 
– Csendes-óceán – rio de janeiro – 
Brazília – atlanti- óceán 
negyedik szakasz: rio de janeiro – 
Brazília – atlanti- óceán – gibraltári-
szoros – adria

szóló fölDkerülés 2013-14,  
rakOnczay eXpeDÍció – Hajónaplók
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“a szövegeket a laptopra kezDtem el írni, De 
pár napja a Billentyűk sorra megaDták magu-
kat, így átváltottam a moBilomra, majD mivel 
arról nem ment át az email, kimásoltam pár 
lapra, lefotóztam és így sikerült hazajuttatni 
a sziget egyetlen netes helyéről.”
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kOrmányrenDszer
a vitorlás remekül bírja az iramot és lassan úgy 
érzem a lehajózott mérföldek által lassan teljesen 
kiismerem. szerelés persze van bőven, de így folya-
matos menetnél ez normális.

a kanári- zöldfoki távon már volt egy éjjeli öt 
órás szerelésem a kormányrendszernél, mialatt irá-
nyíthatatlanul sodródtam a 30 csomós szélben. 
no az akkor cseppet sem volt kellemes és most 
sokkal jobban jártam mert a rutinellenőrzésnél fel-
tűnt, hogy még csak minimálisan, de már mozog 
a másik erőátalakító rendszer ami közvetlenül kap-
csolódik a kormánytengelyhez. a múltkor a kor-
mánykonzol alatti rész hasonló ok miatt szét is 
esett és igen hosszadalmas és bajos volt összesze-
relni.

ellenben most csak nyolc nagyméretű csavart 
kell meghúznom. pár perc után azonban elszáll 
a jókedvem, ugyanis a kulcs nem fér be a szerke-
zet alá. vagy le kell bontani a rögzítést is, vagy pár 
centit le kell vágni a kulcsból. előbbi csak kikötő-
ben végezhető el, mert a kormányrendszer ezen 
részén a vízen mozgó hajó miatt hatalmas erő van, 
talán szélcsendben… de most elég jól fúj és most 
kéne meghúzni a csavarokat mielőtt a szerkezet 

belsejében is gubanc lesz. a kulcs amit ketté kell 
vágni nem is a mérete miatt rettent meg, hanem 
a Chrome vanadium felirata miatt. előkeresem 
a fémfűrészt és a kabinlépcsőhöz odafogatott 
kulcsnak esek, a gyakran 30 fokot is billenő hajó-
ban.

órák telnek el mire átvágom a negyven fok meleg-
ben az egyik legerősebb szerszámacélnak titulált csil-
logó színű fémből készült kulcsot. majd a méretében 
megrövidített kulccsal, könnyedén ráhúzok a kilazult 
csavarokra és a szerkezet addig felettébb aggasztó 
kopogása és mozgása abbamarad.

zÖlDfOki aksi Beszerzés
a nem tervezett rövid kikötés egyik fő célja, három 
akkumulátor cseréje, ugyanis az öt aksiból ami 
a hajóban van, háromból egyszerűen eltűnt a sav 
és az aksik belseji szabályosan összeszáradtak, ami-
nek következtében képtelenek voltak megtartani 
a generátor vagy a napelemek által beléjük töltött 
energiát.

a kikötés után a kapitányságon dolgozó hölgy 
már hívat is egy gyanús fickót, aki egy még gya-
núsabb barátját ajánlja az akkumulátorok ügyében. 
az persze hamar kiderül, hogy itt sincsenek ekkora 

zselés aksik, amik a hajóba valók lennének, de leg-
alább vannak, épp csak az áruk nem európai, és 
nem az olcsóságuk miatt. Beleegyezem a dologba, 
de egyelőre csak két aksit rendelek…

másnap aztán eltűnik a fazon és a kapitányságon 
is csak telefonon tudják elérni, amin keresztül meg-
ígéri a holnapi napot. és ez így megy egyik nap-
ról a másikra, mígnem megelégelem a dolgot és 
a városban kérdezősködve indulok aksi keresőbe. 
egyik ember tud is egy boltot, mint mondja,- egy 
igazi akkumulátor szakboltot- de nagyon mesz-
sze, a város másik végében. Beszállunk a kocsijába 
és mindenféle macskaköves, majd egy idő után 
már csak poros földúton haladunk át a városon. 
az utca menti vakolatlan, jobbára nyersbeton háza-
kon nincsenek ablakok, csak elvétve egy-egy roz-

nézem a felfelé veze-
tő vasBeton lépCsőt 
és őszintén megfogal-
mazóDik Bennem, hogy 
azon az ajtón én Be 
nem megyek…
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zant fa ajtó. mikor már kezdek aggódni, hogy hová 
is visz, hirtelen megállunk egy poros utcában és az 
egyik ajtóra mutat, aminek amúgy is roppant gya-
nús bejárata valamiért másfél méter magasan van 
a talajszinttől. nézem a felfelé vezető vasbeton lép-
csőt és őszintén megfogalmazódik bennem, hogy 
azon az ajtón én be nem megyek… De a sofőr 
mintha olvasna a gondolataimban, kiszáll és elő-
remegy. követem őt, át a rozzant lépcsőn majd 
a lepusztult faajtón át egy sötét helyiségbe. Bent 
két halvány neon világít, de várnom kell mire meg-
szokja a szemem az itteni szürkületet.

velem szemben egy ősöreg pénztárgépnél ül 
egy ember, aki mintha mindig is csak arra várt 
volna, hogy az ajtón betérjen valaki. a sofőr töri 
meg a csendet és vadul magyarázni kezd neki, 
majd az illető hívat egy eladót, aki vagy ötven féle 
akkumulátort mutat az egyik fal mellett…

a helyiség voltaképp tényleg egy igazi akkumulá-
tor szalon, ahol mint kiderül a normális árak feléért 
adják az új aksit. mikor kiválasztom a két fő akku-
mulátort, meg egy generátorindítót, megjelenik 
a főnök is és további kedvezményt ad a látszólag 

nem mindennapi vételre. visszatérve a kikötőbejá-
rathoz fizetek pár escudost a fuvarosnak és leintve 
két ácsorgót bevisszük a nehéz szerzeményt a kikö-
tőbejáratig.

smsek
a satellitephone által szponzorált inmarsat tele-
fonom teljesen átvette az egyetlen kapcsolatot 
a többi ember és köztem. néha egy rövidebb 
helyzetjelentés, és pár sms alkotja a kapcsolatot, 
amin keresztül számos jókívánság és bíztatás jut 
el a hajó fedélzetére és így hozzám. és habár én 
csak a szükséges hajózástechnikai kommunikáció-
ra szorítom a tőlem indított hívásokat a kicentizett 
telefonegységek miatt – az smsek írója gondolom 
nincs mindig tisztában azzal, hogy azok a pár soros 
kis szösszenetek mit is jelentenek itt a nagy semmi 
közepén. így ezeket ezúton is nagyon köszönöm 
minDenkinek!!!

a sok erőt adó szurkolás és bíztatás mellett néha-
néha megbújik egy-egy igazi gyöngyszem, ami-
ért nem csak igen hálás vagyok, hanem pár órára 
meghatározza gondolataim irányát is. mert agyalni 

itt aztán lehet, hiszen közhely, de itt tényleg ten-
gernyi az idő. még akkor is ha nem minden csen-
des, vagy épp nem stabil a szél. Csak állok órák óta 
a kormányt fogva és agyalok. ma este ez jött, ami 
asszem nem csak az egyenlítői zavart szeles zónán 
való átjutás küzdelméhez passzol.

„mindig minden jól végződik. ha nem, akkor az 
azt jelenti, hogy még nincsen vége!”

aztán persze jó apám mint vérbeli tengerész ma 
csak megkérdezte, hogy az egyenlítőt folyamatos, 
vagy szaggatott vonal jelzi, és különben is, a jelölés 
hogyan áll meg a vízen?

hát most megragadom az alkalmat és helyre 
teszem ezt a felettébb indokolt kérdést: fönt az 
égen a felhőzet rendeződik úgy, hogy az ember 
pontosan tudja ez az egyenlítői zóna. a kérdéses 
kört pedig ős öreg, egymástól látótávolságban 
elhelyezett a vízből épphogy kilógó fa póznákon 
keresztbe elhelyezett táblácskák hirdetik: „egyenlítő” 
felirattal, zárójelben egy további kiegészítéssel; 
„a föld hasa” – ennyi!

habár manapság már csak ritkán látni táblákat, 
gondolom a sós víz és az erős uv csak megteszi 

aztán persze jó apám mint vérBeli tengerész ma Csak 
megkérDezte, hogy az egyenlítőt folyamatos, vagy szag-
gatott vonal jelzi, és különBen is, a jelölés hogyan áll 
meg a vízen?
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holthullámok, persze továBB-
ra is vannak, hogy a szél nél-
kül veszteglő hajót folya-
matosan joBBra-Balra Billeg-
tessék és ily móDon kínozzák 
a Benne üCsörgő hajóst. 
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hatását, de talán ami még inkább fogyasztja szá-
mukat, ha egy hajós éppen eltrafál egyet. egy szó, 
mint száz, manapság már annyira ritkák, hogy én 
még nem láttam ilyet, sőt öreg tengerészek sze-
rint előbb fogok akár fehér hollót is látni, mint egy 
egyenlítőt jelző fatáblát. így én csak a gps, a csilla-
gok állása és a térképek által tudom meghatározni, 
éppen hol vagyok.

egyenlÍtŐ
napok óta küzdök a gigászi felhőrendszerek alatt, 
amik csak állnak az óceán felett és kegyetlenmód 
egyre csak szakad belőlük az eső. szél meg hol 
van, hol nincs, de jellemzőbb az éppen most nincs 
kategória. holthullámok, persze továbbra is van-
nak, hogy a szél nélkül veszteglő hajót folyamato-
san jobbra-balra billegtessék és ily módon kínozzák 
a benne ücsörgő hajóst.

ilyenkor az egész hajó recseg-ropog és olyan 
hevesen és szünet nélkül billeg harminc, néha 
negyven fokokat, hogy az alvás és az evés is gyak-
ran szinte kivitelezhetetlen így.

aztán ismét jön egy kis légmozgás, de ismét dél-
ről, amit tovább tetéz az itteni északnyugat felé csa-
varodó kis visszaáramlás, ami persze a vitorlázásra 

alkalmatlan minimális déli légmozgásban már közel 
két csomóval viszi a billegő hajót északnyugat felé… 
olyan ez, mint egy sakkjátszma az ember idegeivel, 
ahol már a kevesebb bábuval még mindig remény-
kedhetünk a győzelemben. még az a szerencsém, 
hogy az alap taktika szerint inkább dél felé halad-
tam eddig, és így most van terem Brazília felé 
csúszni ezen a szakaszon.

a napok lassan váltják egymást, miközben küz-
dök a hőségben és az esőben Dny-felé. a zónában 
levő negyedik napon hajnalban, aztán valami válto-
zik. végre nem billeg a hajó és a felszínében most 

tükörsima óceánt most csak az áramlat dombjai 
mozgatják. áll a levegő. Délkelet felől irdatlan felhő-
sáv közelít olyan szépen és csendben, hogy tudni 
lehet, ez az a tipikus vihar előtti csend.

mikor a néhol lila színekben is játszó felhősáv 
felém ér, a vízfelszínt hirtelen milliónyi taréj borít-
ja be és már szakad is az eső. erősen reffelt vitorlát 
rántok és megindul a hajó. egy órával később a fel-
hőzet és az erős déli szél továbbvonul, és egész 
csendes, talán ha négy csomós szellő kezd áramla-
ni kelet felől. ez az, erre vártam! a minimális szelet 
befogva végre mehetek dél felé, mint azt az elmúlt 
napokban oly nagyon vártam…

Csak elengedett az egyenlítői zavart zóna, meg-
szöktem, de talán találóbb a nagy nehézségek árán 
csak-csak átküzdöttem magam. másnap már igen 
más típusú felhőóriások között haladok délnyugat-
nak a gyenge negyedszélben. otthonról megér-
kezik az időjárás előrejelzés és azt mondják ez már 
talán nem fog elállni és két napon belül erősödni 
fog, sőt átvált stabilan is keleti irányúvá…

HalBól rák
reggel látom, ismét beesett két repülőhal a fedél-
zetre. élettelen testük körül szanaszét hevernek 

elméletBen az emBer tuDja, 
hogyan kell elkészíteni 
eBéDre őket, viszont ha ez 
az első eset, amikor magunk 
pikkelyezünk, DaraBolunk… 
akkor a proCeDÚra az erő-
sen mozgó hajóBan inkáBB 
egy Brutális tranCsírozás-
hoz hasonlít, mint a várva 
várt eBéD elkészítéséhez. 
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piciny pikkelyeik, bizonyítékul hogy kemény végső 
küzdelemben múltak ki. nézem őket és nehéz 
eldönteni, hogy így jobb e nekik, vagy ha egy 
nagyobb hal elevenen falja fel őket, esetleg egy 
nagyobb madár, mikor épp kiugranak a vízből, 
hogy meneküljenek a másik nagyobb hal elől. 
mindenesetre, most ahogy itt fekszenek, nagy 
nehezen ráveszem magam- egyszersmind vala-
miféle célt adok elmúlásuknak- és beviszem őket 
a hajó konyhába. elméletben az ember tudja, 
hogyan kell elkészíteni ebédre őket, viszont ha ez 
az első eset, amikor magunk pikkelyezünk, darabo-
lunk… akkor a procedúra az erősen mozgó hajó-
ban inkább egy brutális trancsírozáshoz hasonlít, 
mint a várva várt ebéd elkészítéséhez. misem tük-
rözi jobban, mint hogy a két hal elkészítése köz-
ben kétszer is annyira rosszul leszek, hogy gyor-
san vízszintesbe kell vágnom magam, ha nem 
akarok teljesen elszédülni. aztán nagy nehezen 
csak elkészülnek és krumplival meg fokhagymá-
val annak rendje és módja szerint jól megsütöm 
őket. tökéletes ebéd, amit így utólag kár lett volna 
kihagyni. másnap és a rákövetkező napokban, 
már rutinosan gyűjtöm be reggelente a fedélzet-
ről a kisebb-nagyobb halakat és vonulok velük 

a konyhába, mintha mindig is ezt csináltam volna. 
mígnem egyik hajnalban egy eddigieknél jóval 
nagyobb repülőhalat találok a kormányállásnál. 
Beviszem és behajítom a mosogatóba, és a fedél-
zeten levő sok munka miatt majd csak kora dél-
után fogom elővenni a kést a hal elkészítéséhez. 
mikor végre időm is van meg már ebédidő is 
lenne, bemegyek a hajó piciny konyhájába,- 
ahol már erős halszag terjeng- és kézbe veszem 
a meredt testet. aminek nyitott száján belül valami 
mozog…

nehezen és nem igazán lehet eldönteni mivel 
is állok szemben, hiszen a többieknek nem iga-
zán volt nyelvük, no meg több órája kimúlt már ez 
a hal is… aztán jön a döbbenet: egy jó négy cen-
tis nyílt vízi rák próbál meg kifelé utat törni az élet-
telen halból. a kisujjnyi vastag soklábú szürke lény 
elszántan küzd a pontosan vele megegyező mére-
tű szájból való kijutásért. őrület!

megnyitom a halat és kicibálom szerencsétlent, 
akinek feje már félig amúgy is kinn van. ellenben 
szürke teste hátul már átlátszó színű és folyósan 
elkezdett felemésztődni. a lényt többnyire gondo-
lom, már csak az idegek mozgatják – ha van neki- 
aztán ő is kimúl, akár az őt órákkal korábban felfaló 

hal. először nem tudom mitévő legyek a történtek 
után, mely túltesz egy tucat gyengébb horrorfil-
men.

aztán elkészítem a halat és csak, hogy nehogy ő 
is kimásszon majd belőlem, fokhagymával és méz-
zel együtt jól befűszerezve megsütöm, mielőtt 
megeszem.

kismaDarak
az egyenlítői szélcsendes zóna kezdi kikezdeni 
mostanáig erősnek hitt kötél idegeimet. a környé-
ket folyamatosan szitáló eső + egy-két órás irdat-
lan felhőszakadások teszik változatossá, miközben 
a szél épp csak pár percre tartja meg a vitorlákat, 
aztán a lomha szűnni nem akaró hullámok miatt 
a vásznak erőteljes vergődésbe kezdenek, lesze-
dem őket és várok…

két nap ilyesféle keccselés után csak bepöf-
fentem a főmotort egy kis időre. a hajó beindul, 

az egyenlítői szélCsenDes 
zóna kezDi kikezDeni mosta-
náig erősnek hitt kötél iDe-
geimet. 
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és ismét lassan fogynak a mérföldek a hátralevő 
antivitorlázó területből. a hajómotor csendes duru-
zsolásából persze semmi gond nem lenne, ha nem 
tudnám, hogy a gép nem csak a hajót hajtja így 
szél nélkül, hanem lassan szürcsöli ki a dieseltartá-
lyok igencsak véges tartalmát.

Csak pár mérföldnyit – mondom magamnak és 
a rákapcsolt autopilota ellenőrzése után bemegyek 
aludni egy keveset így éjjel kettő után…

negyven perc múlva felébredek és kimegyek az 
esőáztatta fedélzetre. az ég és körülöttem körbe 
a horizont mintha nem is fekete lenne, hanem egy 
speciális, minden egyéb színt alaposan elnyelő 
mély és sötétszürke.  ahogy meresztem a szemem 
a kormányállás tövében egy kis gubbasztó madarat 
találok. a pici lény próbál menedéket találnia heves 
eső elöl-gondolom-aztán meglátom, hogy a madár 
már az utolsókat rúgja, ahogy oldalra borulva várja 
a véget. Behelyezem egy széltől és esőtől védet-
tebb részre és egy kis törülközővel további védel-

met építek neki. majd visszabújok a kabinba és 
azon agyalok, hogy a vízen ültében pihenve egy 
hal próbálta elkapni, vagy az árboc tetején a pozí-
ciófény túl közel csalta a sötét éjszakában és nekire-
pült az egyik merevkötélnek. akárhogy is van, most 
a végét járja…

hajnalban az eső már csak épp szitál, mikor ismét 
szemügyre veszem sebesült kicsiny barátomat. 
ekkor viszont olyat látok, ami inkább emberi. a kis-
madár még mindig épp hogy életben van, viszont 
szorosan mellé bújt egy szakasztott ugyanolyan kis 
madaracska. a sebesült már csak kétoldalra kivetett 
szárnyaival tartja magát.

Csendes sírhatnék jön rám, ahogy nézem az 
egészséges kismadarat aki próbálja tartani a lel-
ket haldokló társában. szemmel láthatóan teljesen 
tisztában van az elkerülhetetlen helyzettel és meg-
próbál vele maradni az utolsó órákban. rámnéz és 
végtelenül szomorú fekete szemében látszik az élet 
fájdalma, mikor egy közeli szerettünk távozik. 

ismét szakadni kezd az eső, én meg visszamegyek 
a kabin védelmébe és próbálom megemészteni az 
odakinn játszódó drámát.

egy órával később mikor az eső eláll, a sebe-
sült kis testből távozik az a valaki, aki elhitte, hogy 
ezer kilométerre a partoktól is lehet élni és repül-
ni. a hátra maradt kis csapzott tollkupac, mereven 
hever a kormányállás tövében. társa nézi, majd 
odébb megy és a fájdalomtól összeroskadva lefek-
szik a vizes aljzatra. szavakat sem találok az előttem 
lezajló drámára… és míg én az élet jelentőségén 
filozofálok, a másik madár is haldokolni kezd. talán 
ha egy órája van még hátra. közben otthonról hív-
nak és én megpróbálom megosztani az itteni drá-
mát, hátha én magam is könnyebben megértem 
majd a hajón ólálkodó kaszás célját.

otthonról ugyanazt a frappáns tanácsot kapom, 
amire magam is jutottam,- tegyem vízre az elhul-
lott állatot és próbáljak lelket önteni őt sirató társá-
ba. a pillesúlyú élettelen test lassan marad el a hajó 

szavakat sem találok az előttem lezajló Drámára…  
és míg én az élet jelentőségén filozofálok, a másik maDár  
is halDokolni kezD.
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mögött, miközben én úgy érzem magam, mint egy 
kisgyermek, akinek a felnőttek szempontjából lényeg-
telen dolog miatt világfájdalma van. pár perc után 
összeszedem magam és a szomorúságtól haldokló 
társat kézbe veszem. hosszan magyarázok neki, hogy 
az élet már csak ilyen, meg efféle közhelyek.

aztán összes pozitív erőmmel, meg a napokban 
már igen mélyre eltemetett jókedvemmel, megpró-
bálok életet lehelni a kezemben pihegő kis lénybe. 
pár perc és a felborzolt tollak ismét visszasimulnak 
a testéhez, miközben piciny szemeit le nem veszi 
rólam. ekkor fel-alá emelgetni kezdem őt, majd hir-
telen látszik, megértette mire megy ki a játék és 
felreppen. kiabálok utána és tiszta szívemből szur-
kolok, nehogy így elgyengülve a vízbe hulljon, de 
nem, ismét repül. pár vidám kört tesz a hajó körül, 
majd egy határozott irányváltással tovaszáll.

kÖnyÖk
éjjel a hátszeles menettől a szokásosnál is jobban 
dülöngél két oldalra a hajó. így a szűk egy órás 
alvások, valami kegyetlen kínzással vetekszenek, 
miközben próbálom az agyam valamelyest kikap-
csolni. szabályosan ki kell magamat ékelnem, ha 

nem akarok ide-oda repülni az ágyon. az ágyon, 
ami már így is csak nyolcvan centiméter széles 
és inkább hasonlatos valamiféle speciális odúhoz, 
mint egy hagyományos alvó alkalmatossághoz. 
végre elalszom és már csak tompán és nagyon 
messziről hallom a hajó dülöngélése miatti foly-
tonos recsegést, ropogást…

hirtelen erőteljes fájdalom hasít belém, és 
ahogy a pillanat törtrésze alatt magamhoz térek, 
hatalmas reccsenést hallok a jobb könyököm 
felől. egyből tudom ez most nem a hajó hang-
ja volt, maximum csak elősegítette a helyzetet, 
ahogy egy szokatlan nagy rántásnál a v alakban 
magam alá feszített, – amúgy a helyzetemet sta-
bilizálni hivatott – kezemre esek. próbálok vala-
melyest visszaaludni és így elterelni a figyelme-
met a pokolian nyilalló szúrásról, ami erős fájda-
lom képében költözik jobb könyökömbe.

reggel aztán már mozgatni sem tudom és jó 
deci víz lötyög vörösre színeződött bőröm alatt. 
ami így furcsán lifegve nehéz eldönteni, hogy 
szimplán viccesnek néz e ki, vagy valami nagy 
bajt próbál a maga módján a tudtomra adni. egy 
órával később aztán otthon megindul az agya-

lás a kezem megjavítása ügyében. az inmarsatra 
érkeznek a pécsi baleseti mentős ismerőstől azok 
az smsek, amik hivatottak így a távolból kikutatni 
a helyzet komolyságát. ennek köszönhetően két 
órával később kiderül csak idegsérülést szenvedett 
feldagadt könyököm és nem eltörött. a helyzet 
így annyira nem vészes és pár nap elteltével kutya 
bajom sem lesz.  viszont az üzenet mit e kis sérü-
lés magában hordoz, az egyértelmű. tökéletesen 
megmutatja a szárazföld és az ezzel kézen fogva 
járó segítség tehetetlenségét, aminek egyértelmű 
okozója az irdatlan nagy távolság, ha az ember az 
óceán közepén hajózik.

hiszen akárhogy is akarják a konkrét segítséget 
megadni, az mintha fényévekre volna most tőlem. 
itt csak magára számíthat az ember, legalábbis 
a tettek terén biztosan, így szakszerűen bekötözöm 
és az újbóli baj megelőlegezéseképpen átépítem 
alvóhelyemet. az a fajta lazaság, amit az orvosok 
közelsége miatt önkéntelenül is megengedhet az 
ember magának, azt itt messze száműzni kell. itt 
folyamatosan összpontosítani kell, elkerülve a leg-
kisebb hibákat is, hogy ne találkozzunk azok igen 
komoly következményével. •
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regényi zsolt a floriDai isaf worlD Cup miami helyszínéről 
jelentkezett és külDött nekünk Beszámolót. a BeszámolóBan 
a swiss timingról is olvashattok.

regényi zsolt

floridából 
jelentem

38



a verseny során reggeltől estig el voltunk foglalva, 
amit már megszoktam, de itt „bejött” egy kis plusz 
is. ez a swiss timing. (az eredeti, isaf által kiadott 
leírást innen  letöltheted – a szerk.)

ez a rendszer az olimpiai versenyek szoftvere s 
egy módosított változata a vitorlás versenyek kiszol-
gálását hivatott ellátni. nagy technikai felszereltség, 
sok munkatárs kell hozzá. s a verseny rendezőinek, 
bíróknak is plusz feladatot jelent. 

tán ez indokolja, hogy a verseny idejében nem 
írtam semmit. miután hazaértem, a versenyző 
társaim – nem a bírók – hívtak, hogy a hétvé-
gi verseny előtt kiveszik a hajót és menjek segí-
teni a fenékfestésben. s jött a hétvégi verseny 
sarasotában, amatőr verseny persze, de van sok 
kiváló versenyző is közöttük.

Na most tán egy kicsit az ISAF World Cup 
Miami 2014. 01. 26-02.1 versenyről.
olimpiai és paralimpiai osztályok szerepeltek 
a programban hat versenyterületen. a swiss timing 
rendszer „segítségével” történt a verseny rendezé-
se beleértve mindent ami a parti és vízi rendezés-
hez szükséges. az óvások tárgyalása is kicsit külön-
bözött, mivel a rendszerbe kötött számítógéppel 
és az ahhoz tartozó formula szerint kellett vezetni 
a tárgyalást. ez a rendszer biztosítja, hogy az isaf 
honlapra szinte azonnal felkerülnek a versennyel 
kapcsolatos részletek. óvások jegyzőkönyve kivona-
toltan. én az elektronikus hirdető táblára vittem fel 
az adatokat a verseny notice Board-járól. ez sokszor 

csak a szállodai netről volt megvalósítható, mert 
az internet nem mindig volt zökkenőmentes. közel 
hatszáz versenyző – ötven országból – a rende-
zők, önkéntesek stb. mi bírók 16-an voltunk és volt 
egy titkárnőnk is. a bírók között volt néhány nagy 
név, mint Bernard Bonneau, jim Capron, sandy 
grosvennor, marianne middelthon, nagy megtisz-
teltetésnek éreztem, hogy velük dolgozhattam. volt 
közöttünk indiai, koreai, venezuelai, bahamai, svéd, 
norvég, francia, spanyol, usa, és én. 

A lézeres Tomai Balázs is indult ezen a verse-
nyen, csinált egy második helyezést is az egyik 
futamban.
sok óvás volt – az isaf honlapon olvasható az 
összesített ismertetés róluk. ilyen nagy nevek között 
óhatatlanul előfordul bizonyos témának „akadémi-
ai” elemzése. (nem igazán életszerű probléma bon-
colgatása). esetünkben ez az 55.-ös szabály körül 
folyt. „ versenyző szándékosan nem dobhat sze-
metet a vízbe” „a competitor shall not intentionally 
put trash in the water.” jött a kérdés mi a „trash”? 
vizes palack félig üresen? kidobta a versenyző vagy 
a hajóból kiesett hullám/megdőlés következtében? 
verseny közben dobta ki a versenyző, hova dobta? 
edzője motorcsónakját célozva de a vízbe esett 
vagy egy bírót célzott meg vele verseny közben. 
(megtörtént eset, nem ezen a versenyen.) aztán 
viharruhát vízbe dob a versenyző verseny közben, 
edző felveszi, külső segítség, ha csak kidobja kör-
nyezet szennyezés?

ezen eszmecsere szélcsendes parti halasztáskor 
történt.

az isaf world Cup versenysorozat versenyei olim-
piai rendszerben történnek ezért aztán minden 
pontozás stb. a szerint történt. Büntető pont járt 
(Dpi) ha nem jelentkezett a versenyző a rajthajónál, 
ha nem volt ország jelzése , stb. volt is pár orvoslati 
kérelem e tárgyban.

a döntőkőket különösen élveztem – nekem 470 
férfi, nöi, finn, rs:X férfi, női és a nacra 17 jutott 
a hajóosztályok közül a döntőben. két pályán volt 
döntő – négy döntnöki motoros –tíz versenyző 
minden hajóosztályban. a Q függelék szerint tör-
ténnek a döntők a world Cup futamokon. 

gyenge szélben sikerült minden döntőt lebonyo-
lítani. itt az óvás tárgyalása elsősorban a vízen tör-
ténik, de van olyan eset is ami a partra kerül. egy 
ilyen esetünk volt.
Fényképeket nem készítettem az 
USA honlapon lehet sok között böngészni. 

küldök azért a döntő szünetében rólam készült 
képet. még három versenyen bíráskodom,- a laser 
midwinter regatta Clearwaterben, fl., n. american 
Championship Byte ii. stuart, usoDa optimist 
Championship stuart, fl.

Üdvözlettel: Regényi Zsolt
venice, fl. 2014. 02. 09. 
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ha lassan is, de talán vége lesz ennek a kurta-furcsa télnek. a híradások 
szerint a medvék is igazolták a dolgot, mert kint maradtak, nem mentek 
vissza szundikálni. nem úgy, mint tavaly, amikor a mikulás kézengfogva 
sétafikált a nyuszival. állítólag mértékadó időjósok szerint március 20-a 
után már akár nyár is lehet, olyan hírtelen emelkedik majd a hőmérséklet. 
ezek után, mi sem tehettünk mást, a következő sebességfokozatra kap-
csoltunk és készülünk a tavaszi hajóvízretételekre. jó, majd meglátjuk, mit 
hoz a jövő, addig is beindítjuk az „algagátlós, hajófestős, fényesítős hete-
ket”, ami a Budapest Boat show 2014 rendezvénnyel kezdődik. 

itt szokásunkhoz híven, várjuk mindazokat, akik gondjaikkal, problémá-
ikkal felkeresnek, átbeszélve azokat, és ha lehet megtalálni a megoldást. 
megmutatjuk az újdonságokat, különös tekintettel az international meg-
újult tisztítószer programjára. és persze ne feledkezzünk meg a tBs kíná-
latról, ahol kedvező akciós termékeket is ajánlunk. és ha már a kedvezmé-
nyeknél tartunk, a kiállításon is veszünk fel rendeléseket, amelyeket saját 
költségünkön, a vevő számára ingyenesen juttatunk el az általa megjelölt 
címre. no és a folytatás. miután összepakoltunk és hazamentünk, máris 
megkezdjük a felkészülést a keszthelyi vevőtalálkozóra. február 22-én vár-
juk mindazokat a végfelhasználókat, akik nem tudtak eljönni Budapestre, 

de szeretnének többet megtudni az international termékekről és azok fel-
használásáról. természetesen nyitva lesz a tBs üzlet is, ahol a hajósruhá-
zat teljes kínálata fellelhető. Délelőtt 10 órától, délután 16 óráig várjuk az 
érdeklődőket. egy nap pihenő után 24-én és 25-én üzleti partnereinknek, 
kereskedőknek, hajóépítőknek és kikötősöknek tartunk egy kétnapos ren-
dezvényt, ahol egyfajta továbbképzés keretében ismerkednek az új ter-
mékekkel, azok alkalmazásával. és aztán, hipp-hopp itt a tavasz. (x)

algagátlós, hajófestős,  
fényesítős hetek 2014

41

MÛHELY · technika · informatika · ötlet



az egész ott kezdődött, hogy kaptam egy pár kötélseklit. na persze nem 
csak úgy, hanem a spi shotba integrálva. 

számomra ez az a kategória, ami szinte feldolgozhatatlan, ez persze nyilván az én agyi képességeimre vezethe-
tő vissza, mert többen bizonygatták, hogy ez nem is olyan bonyolult. 

itt ugye az történik, hogy három vége lesz a kötélnek, amiből kettő kötélsekliként funkcionál, tehát egymásba 
akasztható. mindezt persze extra toldás, csomó nélkül… jó, tudom, hogy erre valaki csak megvonja a vállát, de 
én percekig csak némán forgattam a kezeim között. mostanra eljutottam arra a pontra, hogy nem is szeretném 
megérteni a működését. vannak dolgok, amiket el kell fogadni olyannak amilyenek.

ami ráadásul még szép is, azt könnyű elfogadni. kis kötél segíti az oldást, a külső szőtt réteg pedig bandázst 
kapott az eldolgozásnál. az egész olyan lett, ami jó kézbe venni. márpedig az ilyen dolgoktól megy igazán jól a hajó.
Hogy miért jó ez? nyilván felmerül a kérdés. a hátszélvitorlákat sok esetben igen kis szélben használják. 
ilyen gyengeszeles környezetben pedig minden gramm számít ami spinnaker (vagy gennaker) sarkait lehúzza. 
márpedig a schotokat valahogy oda kell rögzíteni a vitorlához. persze néha jön a pöff, vagy egyszerűen csak erő-
södik a szél, tehát nem csak könnyűnek, erősnek is kell lennie a kötésnek. sok megoldás született erre az idők 
folyamán. az egyszerű palstek csomózástól a különböző karabineres, egymásba akasztós csodákig. ezeknek az 
előnyét ötvözi a shot végébe készített kötélsekli. nem nehezebb, mint egy sima palstek, viszont könnyen oldható, 
mint egy karabiner.
voilá! megint adtunk valamit a vitorlázásnak, aminek nagyon örültek volna az elődjeink, és ami talán természetes 
lesz az utódjainknak. leszögezem, hogy a cikk megírásának nincs kereskedelmi célja. viszont tartozom annyival 
minden olvasónak, hogy az éjszakákon át tartó „hogyan készült” youtube videók keresése helyett más megoldást 
is kínáljak, sporttársilag. •

egy háromvégű kötél esete
szutor ferenC
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maritime hajósboltban 
1033 Budapest, szentendrei út 107.

tel./fax: 06 1 367 4905

rajtolj a legjobb pozícióból, használd ki a tiszta sze-
let, és növeld az előnyöd, ahogy valóságban tennéd! 
ha nem te vagy az élen, akkor se aggódj, mert a játék 
folyamán a bevitorlázott pálya felfedi a mások által 
titkolt összes szélfordulót és pöfföt. reagálj és alkal-
mazkodj te a leggyorsabban a pályához! használd ki 
az ellenfelek hibáit, és ha tisztában vagy a vitorlázás 
versenyszabályaival, egy kis szerencsével hamar az 
élre állhatsz. az ellenfelet azonban nem szabad lebe-
csülni! egy jó vitorlázónak számolnia kell azzal is, hogy 
a vártnál erősebb ellenféllel találkozik. senki sem ismeri 
játékostársai terveit, és abban sem lehet biztos, hogy 
az utolsó pillanatban nem fog felborulni. az a játékos, 
aki helyesen méri fel a lehetőségeit, az közelebb kerül 
a győzelemhez. a cél tehát a győzelem, de ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy egy rossz futam mindig 
belefér, illetve futamgyőzelem nélkül is lehet versenyt 
nyerni!

vitorlázó apukák, anyukák, nagyszülők figyelem!
 
a könyv a Brit vitorlás szövetség (rya) gondo-
zásában készült, elképesztően szép rajzokkal, 
ábrákkal, a gyermekek nyelvén szólva tanítja 
meg a vízi lurkókat mindenre, ami a vitorlázás 
tanulása folytán fontos lehet.
megmagyarázza a fogalmakat, bemutatja 
a manővereket, felkészít az indulás előtti teen-
dőkre. a címlapon helyet hagytak csemeténk 
nevének – egyszóval ennek a könyvnek oda kell 
kerülnie minden 8-10 éves korában a vitorlázás-
sal ismerkedő kölyök kezébe. garantáltan vitor-
lázni fognak hatvan évvel később is!

Köszönjük, hogy felkeresték standjainkat a kiállításon!

vitorlázás asztalnál és fotelben
regatta társasjáték és vitOrláskÖnyv gyerekeknek

társasjáték
a regatta stratégiai vitorlás társasjá-
ték már nálunk is kapható!

ifjúsági könyv
az első magyar nyelvű, gyermekek-
nek készült vitorláskönyv.
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a vitorlázás talán a leginkább döntésori-
entált sportág. egy hajós felkészültsége, 
tapasztalata önmagában nem elég ahhoz, 
hogy a változó természeti környezetben 
rendezett versenyeken a legjobbak között 
végezzen. annak érdekében, hogy egy hajó 
adottságait ki lehessen használni, elenged-
hetetlen a megfelelő vitorla kiválasztása. 
a világ legjobb vitorlakészítői nem vélet-
lenül jelennek meg a one design flották 
versenyein. a hasonló felkészültségű csa-
patok, egyforma hajókon versenyezve, csak 
a legkitűnőbb vitorlákkal győzhetnek. mióta 
a Quantum sails vitorlái megjelentek a világ 
élmezőnyében, azóta nálunk is egyre töb-
ben barátkoztak meg a márkával. 

elismerő megbízatás
alig 9 hónapja annak, hogy 
rauschenberger miklós, sokszoros magyar 
bajnok, a principessa kormányosa lett 
a Quantum sail Design group kelet-európai 
(ausztria, horvátország, szlovénia és 
magyarország) régióképviselője és megkap-
ta a Quantum vitorlák kizárólagos magyar-
országi forgalmazási jogát. 

a Quantum sail Design groupról
a Quantum sail Design group független 
vitorlakészítők egyesülésével alakult 1996-

ban. a csoport tagjaként mára több mint 
60 szerviz és varroda található a világ külön-
böző pontján, a vitorlák pedig 3, csúcstech-
nológiát alkalmazó műhelyben készülnek.

a Quantum személyre szabott megol-
dásokat kínál azon túra vagy versenyzési 
céllal vitorlázók számára, akik a megbízható 
márkát és a jó minőséget helyezik előtérbe. 
a Quantum büszke kiváló minőségű vitor-
láira, melyek tervezése és gyártására során 
figyelembe veszi a vevők igényeit, és alkal-
mazza a legutóbbi idők kutatás-fejlesztési 
eredményeit is. 

a túravitorlázók számára a Quantum első-
sorban tartós, nagy teljesítményű vitorlá-
kat kínál, melyek hosszú évekre garantálják 
a biztonságos és kényelmes vitorlázást anél-
kül, hogy az idő előrehaladtával azok telje-
sítménye romlana.

a profi sportolók a Quantum vitorlák 
választása esetén a maximumra számít-
hatnak mind sebesség, mind teljesítmény 
tekintetében. vitorláink egyedülálló módon 
formatartóak, segítségükkel könnyen meg-
ismételhetőek, de leginkább meghaladha-
tóak a korábban elért eredmények. 

a Quantum sails hungary magyarországi 
piacra lépésével itthon is elérhetővé váltak 
a világ egyik vezető vitorlagyártó cégének 
termékei, szolgáltatásai.

termékeik piaci bevezetésével egy idő-
ben kialakították mindazon kapcsolódó 
szolgáltatások körét, amelyek a Quantum 
vitorla tulajdonosokat nem csak a vásárlás 
alkalmával segítik a legjobb döntések meg-
hozatalában, de a használat során is számít-
hatnak az őket megillető gondoskodásra.

Quantum lOft alsóörs
a Quantum sails hungary 2014 márciusá-
ban nyitja meg vitorlajavító és szervizmű-
helyét. filozófiájuk középpontjában az ügy-
félközpontúság, a precizitás és a gyorsaság 
áll. szakmai tapasztalat és a megbízható 
vitorlásversenyzői tudás összekapcsolásával 

44

MÛHELY · technika · informatika · ötlet

Quantum sails hungary –  
a jó oldalon



igyekeznek a legprofesszionálisabb szakmai 
hátteret biztosítani ügyfeleik számára. 

Quantum lOft szolgáltatások:
tanácsadás és konzultáció, pontos igény fel-
térképezés és helyszínen történő felmérés 
az ügyfélnek legmegfelelőbb vitorlák kivá-
lasztása érdekében
•  Rig beállítás, vitorla-és rig finomhangolás
•  Sérült vitorlák szakszerű, gazdaságos javí-

tása (dacrontól a laminátumig)
•  Sail Care Service: a sérült vitorla helyszíni 

leszerelése, műhelybe szállítása, javítása, 
visszaszállítása és felszerelése akár 5 nap 
alatt! 

•  Vitorla téli tárolás
•  Kiegészítők gyártása (lasy jack, persenning, 

stb.)
•  Minőségi ponyvák gyártása, javítása
•  Minőségi kötélzet (felhúzók, shottok) készí-

tése a legkiválóbb kötelekből túra és ver-
seny kivitelben

prémiumszolgáltatási program 
Quantum ügyfeleknek
egy Quantum vitorla megrendelésével 
tulajdonosa nem csak a legjobb vitorlát 
kapja, de részesévé válik a prémiumszolgál-
tatásokat és ügyfélkezelést biztosító prog-
ramnak is.

a Quantum vitorlaelemző programja 
segítségével a legapróbb finomhangolás 
is elvégezhető, ha szükséges akár nemzet-
közi szakemberek bevonásával is, de amitől 
a versenytársak többségénél többet nyújt 
ügyfeleinek a Quantum sails hungary csa-
pata, az a megbízható, sok éves, biztos és 
eredményes versenyvitorlázó tapasztalat, 
mely egy új vitorla beállításánál komoly 
előnyt jelent. ha versenyre készül az új 
vitorla, kiváló versenyző és oktató szakem-
berek segítenek a felkészülésben. a magyar 
vitorlázás legjobbjai próbálják ki, tesztelik és 
állítják be az új vitorlákat!

a forradalmi iQ technology-nak köszön-
hetően a Quantum vitorlák tökéletesen rep-
rodukálhatók, így nem kell tartani az ered-
mények visszaesésétől sem.

elméletben és gyakorlatban is segí-
tünk!
a Quantum ügyfelei kedvezménnyel 
vehetnek részt az rva (rauschenberger 
vitorlásversenyző-képző akadémia) képzési 
programjában, amelyek a pálya és túraver-
senyeken szükséges tudásanyagot adják át 

a vitorlázók számára. 
az rva egyének vagy csapatok számára 

kialakított, személyre szabott felkészülési, 
gyakorlati programjában is kedvezmény-
nyel vehetnek részt a Quantum vásárlók 
(részletek: www.rauschenberger.hu). 
– tudjuk meg rauschenberger miklóstól, 
a Quantum sails hungary ügyvezetőjétől.

egyedülálló vitorlázási lehetőségek 
Quantum ügyfeleknek!
„ügyfeleinket nem csak kiváló minőségű 
szolgáltatásokkal, de egyedi élményekkel is 
igyekszünk kiszolgálni. 

2014 első félévi megrendelőink körében 
3 fő részére élményvitorlázást sorsolunk ki 
a principessán, akik egy egész napos edzé-
sen vehetnek részt a csapattal.

két legnagyobb megrendelőnket pedig 
extrém vitorlázási és versenyélménnyel 
ajándékozzuk meg. egyikük részt vehet egy 
versenyen a principessa csapatával, a leg-
nagyobb értékben vitorlát vásároló ügy-
felünknek pedig lehetőséget biztosítunk, 
hogy 2014 szeptemberében a tp52 super 
series royal Cup marina ibiza verseny kere-
tében, kipróbálhassa a Quantum racing 
tp52-esét, így testközelből, a hajón élheti át 
a Quantum racing team edzéseit és akár 
magát a versenyt is. 

Quantum a hazai vizeken
komplex és ügyfélközpontú szolgáltatási 
portfóliónk kialakítása mellett partnere-
ink köre is folyamatosan bővült. vitorláink 
minősége és az általuk biztosított jobb tel-

jesítmény máris sokakat meggyőzött, így 
egyre több hajón találkozhatunk Quantum 
vitorlákkal. 

tavaly az egyik legnépszerűbb oD hajó-
osztály, a j24 országos bajnokságán tűnt fel 
egy Quantum-hajó, mely annak ellenére, 
hogy a vitorlák csak pár héttel a bajnokság 
előtt érkeztek, a 3. helyen végzett. 2013-ban 
a Quantum legénysége megnyerte az éves 
ranglistát.

nem kis büszkeséggel tölt el minket, 
hogy 2014 tavaszától máris olyan hajókra 
kerül Quantum vitorla, mint a nelson (flaar 
8m pro) vagy a principessa. 

terveink 2014-ben
erőteljes piacra lépésünket támogatandó 
igyekszünk minél több lehetőséget terem-
teni arra, hogy megismertessük a Quantum 
prémium szolgáltatásait a hazai vitorlázó-
társadalommal, és minél több lehetősé-
get teremtsünk a személyes találkozásra, 
a műhelytitkok megismertetésére, a vitorlák 
tesztelésére. 

elsőként februárban a Budapest Boat 
show-n mutatkozunk be az ügyfeleink-
nek nyújtott komplex, prémiumszolgál-
tatási programunkkal, melyet március-
ban a Quantum loft megnyitója és nyílt 
műhelynapok követ, a tavasz folyamán 
pedig számos hasonló alkalmat teremtünk 
még a találkozásra” invitál rauschenberger 
miklós a Quantum sails hungary ügyveze-
tője. (x)
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melyikünk a nagyobb Balf@sz?

gELENcSÉR gyöRgy (MERLiN)

folytassuk a versenyt!
menet közbeni hajón tartózkodás: ragyog a nap, 
fúj a szél, siklik a hajó, szavunk nem lehet. van pár 
„szárazföldi vendégünk is”. krajcolunk, dőlünk, ők 
meg visítanak, reszketnek az életükért. De jó hecc! 
Biztos ez? én szeretem előre felkészíteni őket, leg-
alább az alapokra. (Demonstrációs dugó, fent hur-
kapálca, lent hatvanas szög, borítsd fel, ha tudod.) 
meg a többi. minek az útjába ne üljenek, hova 
ne nyúljanak. ennek ellenére tuti, hogy mindig 
ott kolbászolnak, ahol nem kéne. rá tehénked-
nek az éppen használatos racsnira, fenekük alatt 
a fockshot, útban vannak a kormánynak. ha előre 
araszolnak az orrfedélzetre, persze hogy a vitorla 
alatt próbálnak átkúszni. fejbe kólintás, ujjbecsípés, 
hasba vagy szájon vágás, lespriccelés. teljesen elke-
rülni szinte lehetetlen, de törekedjünk rá. mindig 
legyen szabad ember, aki figyel rájuk, segít nekik. 
élénkebb szélben, fordulásnál, az sem baj, ha 

beküldjük őket a kabinba. (én a bénábbakkal gyak-
ran megteszem.) De most nem is róluk van szó, 
hanem rólunk.

még jóval elindulás előtt tisztázzuk, mi nem való 
hajóra (tűsarkú topánka – strandpapucs, műköröm, 
csingilingi fityegő – nyaklánc – karkötő – fülbeva-
ló – orrkarika, rakott szoknya – rojtos kendő, hibi-
habi malomkerék szalmakalap, lebucskázó nap-
szemüveg, „nyóckilás” pecsétgyűrű… stb. ) szóval 
„plázacikák – lepedő akrobaták” kíméljenek.

a cockpitben uralkodó állapotok is sokat elárul-
nak.

szanaszét heverő nejlon tasakok – „neszeszerek” 
– kosaracskák. ülésen hentergő napszemüveg, tele-
fon, fényképezőgép (tok), kibontott „ropis zacskó”, 
napkrémes tubus, lerúgott papucsok, elemózsi-
ás táska, félig ivott napon aszalódó sörös doboz, 
kiürített poharak – palackok, gyermekjátékok, 

újság, könyv, tejes zacskó benne a löttymaradék-
kal, levetett ing – trikó – pulóver – sapka, cigaret-
ta – öngyújtó … és még sorolhatnám vég nélkül. 
ronda is, meg marhára útban tud lenni, a legrosz-
szabb helyzetekben. elcsúszás, átesés, rálépés, kiön-
tés. és ne feledjük: „ ami a decken, az a vízben” 
– mi minden nyugszik már a tenger fenekén. ami 
tipikus: autókulcs, telefon, öngyújtó (drágább – gra-
vírozott) a zsebben. ürge kiül – fekszik a kabinte-
tőre, vagy az orrfedélzetre. Cucc zsebből ki, gurul, 
koppan, majd loccs. volt – nincs. ne mulasszuk el 
a zsebeket kiüríttetni! mindezeknek táskában, vagy 
a kabinban (polcon) van a helyük.

egy másik lehetőség a bénázásra, a mentőmel-
lény. néha nem árt, ha felvesszük, de nem mindig. 
gyakran látom, hogy teljesen indokolatlan szitu-
ációban, még a „személyzet” is viseli. szinte az az 
érzésem, hogy „villognak” vele, hogy ők mennyi-
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re „profik”. ne értsetek félre, aki nem tud úszni, és 
nem a kabinban van, az jó, ha belebújik. a másik 
tipikus hiba, amikor nem megfelelő méretű vackot 
húzunk valakire. sajnos, ennek legtöbbször gyer-
mekek a szenvedő alanyai. az még csak – csak, 
hogy hülyén néz ki, de kényelmetlen is, és veszé-
lyes, hiszen kicsúszhat belőle, hamis biztonságérze-
tet ad. érdemes a hajón különböző méretűeket is 
tartani, előbb – utóbb jól jöhet.

megemlítenék még valamit, a személyzet viselke-
déséről. lépten nyomon látom, hogy a legsimább 
manővernél is kapkodunk, idegeskedünk, szaladgá-
lunk, kiabálunk, szitkozódunk. ekkor történik a leg-
több fej beverés, csörlőbe rúgás, orra esés, meg-
csúszás, sérülés. és még ki is röhögnek, ha látják. 
pedig simán megelőzhető, ha előkészítjük, minden-
ki tudja a feladatát, előre, szép nyugodtan elfoglalja 
azt a helyet, ahonnan a legkényelmesebben el is 
tudja végezni. inkább csináljuk így, rendi?!

általános viselkedési normák: na, erről aztán 

regényeket lehetne írni. keservesen berúgni, végül 
is mindenhol lehet, elsősorban ugye Badacsony, 
de folyamatosan sanszos még tihany, Boglár és 
szigliget is. Balatonfüred és keszthely, főleg a „bor-
napok” típusú pavilonsoros vásárok alkalmával 
veszélyesek. ez így még rendben is volna. vég nél-
kül sorolhatnám a történeteket. az öregtihanyi 
garázs borozóban spontán szokott előfordulni 
– ahogy a szél is összehordja a szemetet – a hoz-
zám hasonló kocsmatöltelékeket is összegyűjti az 
élet. ekkor azután majd pirkadatig vedelés, kajabá-
lás, éneklés, üvöltözés. másnap, késő délelőtt feltá-
pászkodás. veszteségek felmérése: egyik csak annyi 
tud nyögni, hogy „jaj de beteg vagyok”, másik 
az eltört a szemüvegét siratja, harmadik az óráját 
hagyta el, negyedik az egész hajós zsákját vesz-
tette el (kenesén került elő egy idegen hajóból.) 
szerintem még ez is elmegy, hiszen itt csupa „csa-
vargó” éjszakázik, közel s távol senki, akit zavarna 
a dajdajozásunk. Badacsony pedig az ország kocs-

mája, persze már kikötés után kezdetét veszi az 
ökörködés, ahogy az való, persze tiltott helyen.

kirándulás, hegytámadás, majd lefelé az összes, 
arra érdemes borozó meglátogatása. vége felé 
általában „igen görbe az út”. és még ez is rendben 
van szerintem. lelkünk rajta. még a „faltámasztás is 
belefér”.

ami viszont nem, hogy a kikötőbe érvén ne tud-
junk uralkodni magunkon. vannak itt „bérlők” és 
vendég hajók szép számmal. van aki csak nyuga-
lomra vágyik, másnak reggel korán kell vissza indul-
nia, és persze olyanok is akadnak, akik egyszerűen 
nem kíváncsiak a trágár gajdolásunkra. tiszteljük 
meg egymást legalább annyira, hogy csendben 
maradunk. persze, a vizes blokkok állapotára is 
vigyázzunk. rettenetes károkat okozunk a letépett 
ajtókkal, összetört tükrökkel, szétgyilkolt csapok-

autókulCs, telefon, öngyÚjtó (DrágáBB – 
gravírozott) a zseBBen. ürge kiül – fekszik 
a kaBintetőre, vagy az orrfeDélzetre. CuCC 
zseBBől ki, gurul, koppan, majD loCCs.
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kal, felszaggatott ülőkékkel. ja, majd el felejtem: ne 
a szomszéd teknőjét okádjuk vagy vizeljük le!

más eset, amikor „taj koksz” társaság indul neki az 
éjszakának, hogy csak szembe, a túl partra moto-
roznak. gyakran látom, ahogy alig tudnak bemászni 
négykézláb, elkötni képtelenek a bikáról, értelme-
sen beszélni sem tudnak. közben villog a másod-
fok. megáll az eszem. a vak véletlenre bízzák az 
életüket.

szintén veszélyforrás lehet az „eseménytelenség”. 
tűz a nap, dög meleg van, néha lengedez csak 
egészen enyhe fuvallat. messze a cél, de ráérünk. 
Be a vízbe – ki a vízből, szisszen a sörös doboz, 
csúszik mellé egy unicum (csak az íze kedvéért). 
meg egy „pálesz”, hogy rendben tartson. ez megy 
egész délelőtt. és bizony összegződik. aztán melyik 

cölöpre is akasszuk a farkötelet? (De sok van így 
egymás mellett, a múltkor még nem így volt.) 
ezt nevezem én menet közbeni leittasodásnak. 
valójában a szél az oka, ezt tudjuk. figyeljünk erre 
is.

általában a vendéghelyen, a cockpitben üldö-
gélve, gyakran vagyok fültanúja a következőknek. 
hajó érkezik, készül kikötni. Csinálják, ahogy tud-
ják, a mellettük lévők pedig nyolcféle marhaságot 
kiabálnak jobbról – balról, mind ellentmond egy-
másnak. miért nem így, miért nem úgy?! ennek 
aztán semmi értelme. „si tacuisses, philosophus 
mansisses” (ha hallgattál volna, bölcs maradtál 
volna) klasszikus esetei. az össze-vissza hadoválás-
sal, csak még jobban összezavarjuk őket. majd kér-
deznek, ha valóban kíváncsiak valamire. Csak akkor 

szóljunk, ha közvetlen veszély fenyeget. legjobb és 
legudvariasabb, ha csendben odaállunk a stégen, 
ahova jönni szándékoznak, és abban segítünk ami-
ben ők kérik. 

a legrondább, amikor nyilvánosan hülyézünk, 
vagy kiröhögünk valakiket, legyen az hajós, vagy 
utas, egyre megy.

most jön a „fekete leves”! pedig túrázók ők is. 
távol álljon tőlem, hogy általánosítsak, de egyre 
gyakrabban találkozom azon „állatfaj” képviselői-
vel, akik általában egyszer egy évben, csillagászati 
összegért, kibérelnek valami szép nagy, jó kövér, 

tűz a nap, Dög meleg van, néha lengeDez 
Csak egészen enyhe fuvallat. messze a Cél, 
De ráérünk. Be a vízBe – ki a vízBől, szisszen 
a sörös DoBoz, CsÚszik mellé egy uniCum
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minden kényelemmel és technikával felszerelt cso-
dahajót, pár napra, esetleg egy hétre. (hajózási 
tudásuk és gyakorlatuk ezzel ki is merült.) meg 
vannak győződve arról, hogy az eget verő bérle-
ti díjjal megvettek mindent és mindenkit. ehhez 
tartják is magukat. alapvetően kisgéphajóként köz-
lekednek. nem az ő vitorlázótudásukkal van baj, 
hanem az idő pocsék, a szél „gerlefing”, a hajó 
„lepra”, különben is sietnek. figyelmen kívül hagy-
ják a hajózási jelzéseket és szabályokat, át a komp 
előtt, keresztül a versenypályán küzdő sportolók 

között. köszöntésünket persze nem viszonozzák. 
kioktatnak, leszólnak, veszekszenek bárkivel, akivel 
kapcsolatba kerülnek, hülyézik, bunkózzák a kikötők 
személyzetét, ócsárolják a berendezéseket, lenézik 
a kisebb hajókat. a Balaton koszos, a hínárok undo-
rítóak, az állatok büdösek, a sirályok és békák idege-
sítőek, a szúnyogok tűrhetetlenek. még az „élő fába 
is belekötnek” a kocsmákban. minden kaja sz@r, 
minden ital ihatatlan, pincéreket, szakácsokat, vérig 
sértik. könnyen felismerhetőek hivalkodó, vadonat-
új, méregdrága, legtöbbször oda nem illő „vitorlás” 
ruházatukról. (például a hajóscipőt, én a fedélzeten 
hordom, nem a krimóban.) rühellem őket, mint 
varjú a rohadt tököt, és képemről sül le a bőr szé-
gyenemben. mert ugye a „civilek” (üdülő vendégek, 
sétálók, kerékpáros kirándulók, gyerekek… stb.) lát-
ják őket, felfigyelnek rájuk – hiszen ők a leghango-
sabbak, legfeltűnőbbek, – és ezek után ítélnek meg 
bennünket is. nyugodtan „békaphatják a libanya-
kat”!!! hű de elragadott az érzelem! vigyázz merlin, 
hisz tudod: Bonus iudex damnat improbanda, non 

odit (a jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit hely-
telenít). most már mindegy, részemről ennyit róluk.

teljesen más téma, a „nagy csődület”. 
gondolok itt, a különböző versenyekre. 
pontosabban, a résztvevő hajókat, esetleg több 
éjszakára is befogadó kikötőkre. tudom, az 
utóbbi időben szignifikáns a javulás (elsősor-
ban a rendezőknek hála), de előfordulnak „bal-
káni állapotok”. van, amikor az illemhelyek nem 
bírják a tömeget, jönnek a plusz mobil wC –k. 
néha rettentő büdösek, fél kikötőben kín alud-
ni. a szeméttartók is megtelnek. jó, ez van, nem 
rajtunk múlik. az viszont igen, hogy a lehető-
ségekhez mérten igyekezzünk rendet tartani. 
hadd ne részletezzem. ne ilyen kép maradjon 
utánunk: (szemetes kép)

talán ezért is kérlek benneteket tisztelt olvasóim, 
kedves Barátaim, együtt figyeljünk egy kicsit job-
ban viselkedésünkre. mi, valódi hajósok legyünk 
a mértékadóak. nagyon szépen köszönöm együtt-
működéseteket. •

hajó érkezik, készül kikötni. Csinálják, 
ahogy tuDják, a mellettük lévők peDig 
nyolCféle marhaságot kiaBálnak joBBról 
– Balról, minD ellentmonD egymásnak. 
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gELENcSÉR gyöRgy (MERLiN)

nem tudunk kikötni! ez az egyik kedvenc vessző-
paripám. lustulok a kokpitben, kezemben hideg 
fröccs, nézek ki a fejemből a vendéghelyek felé. 
jönnek – mennek a hajók. zokogjak, vagy röhög-
jek. félelmetes a statisztika: tízből nyolcnak lövése 
nincs arról, hogyan is kellene kikötni. vannak ugye 
a típushibák:

nem tisztáztuk, ki mit csináljon. többen ülnek 
a fenekükön, egy rohangál, mint a mérgezett egér. 
közben ennek is, annak is üvölt valamit. azok per-
sze azt sem tudják, merre induljanak, mit tegyenek 
és hova.

laikus utast olyanra utasítjuk, amit az nem tud 
megtenni. (add gyorsan a csáklyát! az ürge pedig 
elégedett pofával megjelenik egy szép fehér sap-
kával). ugorj ki és fogd meg az orrát! kinek??? 

(kimászni is segítséggel tudna). eressz egy kicsit 
szép lassan! most nem kell, nem tudok.

mindenki egyszerre egymásnak dirigál, vitatko-
zás, veszekedés, hülyézés. még szerencse, ha nincs 
oldalszél. amint nagy nehezen sikerült a manőver, 
folytatják a civakodást, lehetőleg úgy, hogy a fele 
társaság a hajón, másik fele a mólón, jó hangosan 
kiabálva, hadd hallja a fél kikötő.

nem tud a vitorláktól megszabadulni. fock rollo-
zásnál „zsákot fog”, aztán se ki-se be. persze, mert 
szélterhelés alatt volt, nem takartuk ki a nagyvitor-
lával. vagy a gross-t nem tudjuk leereszteni, mert 
a felhúzó kötél összegabalyodott. mondanom sem 
kell, ezek a legrosszabbkor, általában viharos szél-
ben fordulnak elő a leggyakrabban. nincsenek 
a kötelek előkészítve. már szükség lenne rájuk, 

amikor bogozni kell (mert hanyagul volt eltéve). 
ugyanez ügy minősített esete, amikor jön befelé 
a hajó, jó gyorsan motorral. senkit nem látok a kor-
mánynál, aki előre nézne. sőt, másnak az arcát sem 
látom, csak a fenekeket. mindenki lehajolva molyol 
valamit. egyébként általános, hogy túl nagy sebes-
séggel gépecskézünk, illetve még mindig löketjük, 
amikor már a lendület is bőven elég lenne a beál-
láshoz.

rövid a kötél. ez akkor derül ki, amikor a farcölö-
pökre már rácsatlakoztunk, de a hajó orra nem ér 
ki a stégig. van, hogy az orrkötelek sem. ez szél-
csendben röhejes, de akár közepes oldallöketben is 
komoly galibát okozhat.

hajó elejét, kötél nélkül, az orrkosárnál fogva, 
kézzel ráncigáljuk ide-oda. vagy a mólóhoz ver-

melyikünk a nagyobb Balf@sz?

gELENcSÉR gyöRgy (MERLiN)

…aaand the winner is…
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minDenki egyszerre egymás-
nak Dirigál, vitatkozás, vesze-
keDés, hülyézés. még szeren-
Cse, ha ninCs olDalszél. amint 
nagy nehezen sikerült a manő-
ver, folytatják a CivakoDást, 
lehetőleg Úgy, hogy a fele 
társaság a hajón, másik fele 
a mólón, jó hangosan kiaBál-
va, haDD hallja a fél kikötő.



jük, vagy elúszik, rosszabb esetben beránt a vízbe. 
Csáklyával piszkáljuk, szerencsétlenkedjük fel a far-
cölöpre a kötelet. legtöbbször csak ismételt próbál-
kozások eredményeként sikerül. a hajó orra közben 
fordul, amerre a szél viszi, legtöbbször a szomszéd 
oldalának.

ide tartozhat még, hogy bár tisztességesen kikö-
töttünk, de nem hagytunk rendet, mielőtt több 
órára magára hagynánk járművünket. gondolok itt 
elsősorban a vitorlákra. fock szorosan berollozva, 
megkötve, gross „lebabázva”, baum rögzítve. ki ne 
bontsa a szél. tipikus, hogy a kabint valahol fedet-
lenül hagyjuk. az biztos, hogy ez esetben kiadós 
zápor lesz, és az ágyak meg a hálózsákok áznak el. 
nincs rohadtabb, mint este (részegen) úgy hazaér-
ni, hogy minden csurom lucsok, nincs hova lefe-
küdni. és rettentő nehezen szárad, még a napon is.

pogány sejtés rémlett fel bennem: ab ovo nem 
tudunk kikötni. fogalmunk sincs róla, hogy a szél 

feletti farcölöpre kell először felhelyezni a köte-
let. ha ez, és legalább egy kötéllel a part megvan, 
a többi, akár visszalökéssel is megoldható, hiszen 
a hajótestet a szél lefelé fogja sodorni, pont az 
elmulasztott oszlop felé. lássuk csak a trükköt: 
a hajó orrában álló teszi fel a farkötelet, aztán elen-
gedi, a hátsók dolga a többi. amíg bekanyarodunk, 
bőven van ideje az orrköteleket kézbe venni az 
„ugráshoz”.

a végére hagytam a csattanót. jött befelé 
a szép nagy csodahajó Badacsonyba (nem írom 
le a márkáját, mert még kitalálnátok hol bérelték). 
gyönyörűen beállt a cölöpök közé, orra a móló felé. 
hölgyek-urak sorban kilibegtek, a kapitány gon-
dosan kulcsra zárta a kabint, s mint aki dolgát jól 
végezte kilépett, és vidám csevegéssel elindultak 
a krimó felé. egy cipőfűző nem sok, de annyival 
sem kötötték oda sehova. először elakadt a léleg-
zetem. felocsúdva döbbenetemből udvariasan 

utánuk szóltam, hogy elfelejtettek valamit. a kapi-
tány pedig szintén udvariasan megköszönte észre-
vételemet és kedvességemet, de ő úgy látja, hogy 
szélcsend van, nincs szükség kötelekre, megáll 
az ott estig, azután úgyis visszamennek. én per-
sze voltam olyan bátor és eltökélt, hogy kitartot-
tam abbéli álláspontom mellett, miszerint autót 
ugyan lehet így leparkolni, sőt így is kell, de a hajó 
az más. a kapitány meghallgatott, majd végigte-
kintett a többi hajón. hálásan megköszönte, hogy 
mindezt elmondtam neki, egy segítséggel vissza-
ment, és rendesen, elöl hátul kikötött. na, erre varr-
jatok gombot. szóval egy ideig úgy véltem, hogy 
az imént emlegetett úr esélyes lehet nemes ver-
senyünk bajnoki címére, de aztán találtam nála is 
nagyobb „tököt”.

nem tudjuk, mivel szállunk vízre. pedig, talán ez 
lehet a legfontosabb. kibérelünk egy ismeretlen 
teknőt. érdemes alaposan átnézni. ezt már nem 

a kapitány peDig szintén uDvariasan megköszönte észrevé-
telemet és keDvességemet, De ő Úgy látja, hogy szélCsenD 
van, ninCs szükség kötelekre, megáll az ott estig, azután 
Úgyis visszamennek. 
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egyszer, különböző nézőpontokból is szemlélve 
leírtam. De valami nagyon fontosat kihagytam. 
tudnunk kell, mit bír a hajó. a feszítők hajótest-
hez való rögzítésének állapotát feltétlenül nézzük 
meg. tudom, nem egyszerű, hiszen legtöbbször 
burkolat, szekrény, polc, vagy mit tudom én, mi 
által vannak takarva. jó, nem szedhetünk mindent 
darabokra, nem barmolhatjuk szét a bútorzatot, 
berendezést, de ügyeskedjünk. sokat elárul, ha 
a vantni deckken átvezetési pontja alatti fa cuc-
cokat alaposan megnézzük, nem korhadtak-e, 
nincsenek-e meggyengülve. keressünk beázás 
nyomokat. ne szégyelljük esetleg megszagol-
ni, a penészgombának jellegzetes illata lehet. 
Biztosan kell tudnunk, mennyire terhelhető az 
árboc. és ezt nem elég elhinni, vagy feltételez-

ni. súlyos baleset, ha kidől az árboc, még a leg-
kevesebb baj az, hogy a túránknak, ekkor bizony 
vége. sajnos, több ilyen esetet is láttam az elmúlt 
szezonban. jött valami erősebb szél (még nem is 
„bőgő”, vagy vihar) a „karó” pedig minden előzetes 
bejelentés nélkül kiköszönt oldalra.

 még jó, ha épségben megússza, és nem gör-
bül vagy törik javíthatatlan szemétté. nem szólva 
a hajósok és utasok testi épségéről, bár az a legfon-
tosabb. szóval „jó nagy marha”, aki úgy indul el az 
ismeretlen járművel, hogy ezt kockáztatja. De még 
van nála is nagyobb! méghozzá az, aki a saját ladik-
ján nem veszi észre ezt a hibát!

fújt a jó negyvenes–ötvenes (nem több) észak-
nyugatról. kiérve füredről, csak azt lehetett látni, 
hogy a sudár bal oldalán, az oldalfeszítőket tartó 
acélszalag, vagy másfél centivel jobban kilóg, 
mint a jobb oldalon. azonnal fordulás jobbcsa-
pásra (bal vantni persze totálra lelazult). aztán 

egy végtében, manőver nélkül irány földvár. 
közben elő a spinnaker fallt, bal oldalbikára 
keményen lekötni. a legnehezebb a vége volt, 
hiszen teljes vitorlázattal, nyíl egyenesen bevi-
harzás a kikötőbe, galambsziget mögött szélbe-
fordulás, „rongyletépés”, majd lendületből becsú-
szás a kikötőhelyre. árboc kidőlés megúszva, áll, 
mint a parancsolat (terhelés nélkül szépen tartot-
ta a pótfeszítő). persze szerencse is kellett hozzá, 
ez nyilvánvaló. árboc kidaruzása, burkolat, szek-
rény lebontása. és íme, a látvány: javítás előtt és 
után.

az ugye nyilvánvaló, hogy ezen a héten is lett 
volna egy Balatonkerülő túra. annak annyi volt. 
ezt tavasszal, a vízretétel előtt látni kellett volna! 

minden kétséget kizáróan, megvan 
a „legnagyobb Balf@sz”!!! a saját hajóján 
nem veszi észre a vészt. tippeljetek, vajon ki 
lehet???!!! •

minDen kétséget kizáróan, megvan 
a „legnagyoBB Balf@sz”!!! a saját hajóján  
nem veszi észre a vészt.  
tippeljetek, vajon ki lehet???!!! 

54  54  

merlini! …AAAND THE wINNER IS…

http://porthole.hu/horizont/egyszer-volt-hol-nem-volt-1601/


http://www.marina.hu/webshop/index.php?txbId=7210&preview=0


DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.03.01. 15. keszthelyi farsangi karnevál és Bál keszthely – kossuth l. u., fő tér www.keszthely.hu
2014.03.01. tapolcai téltemető, télbanya űző maskarádé tapolca – belváros www.tapolca.hu
2014.03.02–08. nők hete keszthely – Balaton színház www.balatonszinhaz.hu 
2014.03.04. téltemetés- kiszebáb égetés, lovasfarsang nagyvázsony – településközpont www.nagyvazsony.hu
2014.03.07. nőnapi bál a Betyár csárdában; sztárvendég: soma zalakaros – Betyár csárda www.zalakaros.hu
2014.03.07. lackovits emőke: a Balatonfelvidék tudósa –  

sebestyén gyula
Balatonszepezd – Bertha Bulcsu közösségi ház www.balatonszepezd.hu

2014.03.10. r. kárpáti péter talk-showja Bodrogi gyula színmű-
vésszel

fonyód – feng shui galéria www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.03.14–16. 15-mar siófok – hajókikötő, rózsakert www.siofokportal.com
2014.03.15–16. tavaszváró szigligeten szigliget – szigligeti vár www.szigliget.hu
2014.03.15. nemzeti ünnep március 15. Balatonfüred – kisfaludy színpad www.balatonfured.hu
2014.03.15. tavaszi szöszmötölés tihany – levendula ház www.bfnp.hu; www.levendulahaz.eu
2014.03.15. nemzeti megemlékezés Balatonszepezd – kopjafánál, Bertha Bulcsu 

közösségi ház
www.balatonszepezd.hu

2014.03.17–04.04. siófoki tavaszi fesztivál 2014 siófok – kálmán imre kulturális központ www.kulturkozpont-siofok.hu
2014.03.20–23. spuri Balaton szupermaraton maraton+ siófok, fonyód, Badacsony, Balatonfüred www.futanet.hu
2014.03.21. Csopaki Boros toros Csopak – fürdő utcai parkoló www.csopak.hu
2014.03.22–23. hamvas Béla emlékünnep Balatonfüred – Blaha étterem, tagore sétány www.balatonfured.hu
2014.03.22. víz világnapi túra zalaszántó – zalaszántó, turul parkoló www.bfnp.hu
2014.03.22. víz világnapja – a lápi ember nyomában keszthely – kis-Balaton, fenékpuszta, vönöczky 

schnek jakab kutatóház
www.bfnp.hu

2014.03.23. víznapi Balcsi-party Balatongyörök – Balaton-part, móló melletti 
sétány

www.balatongyorok.hu

2014.03.28. Dr. Domány sándor festőművész kiállításának meg-
nyitója

fonyód – feng shui galéria www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.03.29. geobotanikai túra a fekete-hegyre köveskál – mosóház (a református templom 
előtt)

www.geopark.hu
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