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CÍMLAP · Zsilip és metró

történelmi hónapot tudhatunk magunk mögött. megnyílt a sió zsilip és a négyes metró is. az egyiket 10 éve vártuk, 
a másikra inkább félelemmel vegyes gyanakvással figyeltünk mindig, hogy jaj, csak meg ne történjen, sőt, a vízben 
gazdagabb években előfordult, hogy valaki felröppentette a hírt, hogy láttak hajókat zsilipelni a sión! szólva, hogy 
mégis a hajós oldalon maradjunk, ebben a hónapban két olyan cikket is nyújtunk át neked, kedves olvasónk, ami 
azt bizonyítja, hogy a sión lezsilipelni és elindulni a folyón mégis hatalmas, gyönyörű távlatokat nyitott meg a hajós 
ember előtt. a hajózásnak egy egészen más oldalát, a romantikus kalandoroknak valót nyitotta meg. Talán csak 
abban vonhatnék még párhuzamot, hogy mindkettőnél nagy volt az érdeklődés. igaz ugyan, 
hogy a két ingyen metrónapnál országos viszonylatban születtek a selfiek (*értsd önfényképező önelégült örömfejek), 
míg a vadvízi kalandot teljesítőkre csak a partmenti falvak lakói voltak fokozott kíváncsisággal, hiába, nekik aztán tény-
leg nem mindennapi esemény volt ez. Hiába, megint csak petőfi után tudom skandálni, hogy azért a víz az úr! na de 
itt a szezon, ami a munka kezdetét jelenti továbbra is. ezért egyelőre hadd kívánjak jó munkát, jó felkészülést és per-
sze jó metrózást mindenkinek! Zsilipelést már nem kívánok, mert azt már bezárták, legalábbis a hajózás elől. •

Zsilip és metró
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Forrás: mVsZ – 2014. éVi Versenynaptár ÖssZesített (2014.01.20.) – sZerkesZtette: portHoleTARTALOM6

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
Egész évben a vízállástól és az időjárástól függően. 
Szeged-Tisza Szegedi VE-
Rekordkísérlet Tiszavirág SE
Jolle, szörf   

ARSC Kupa agárd
(F, Fv, Fj, l, lr, l4.7, op, k), szervező: arsc

Bajnokok Bajnoksága Balatonkenese szervező: kmp Vse

Tavaszi Bajnokság – 49er Balatonfüred 
(FD, st, 470, F, l, F18) szervező: mVsZ
Melges24 Tavaszi Regatta – EB előverseny 

Balatonfüred (mejges24) szervező: osZ
F.W. Raiffeisen Kupa utánpótlás verseny 

Balatonföldvár (420, lr, l4.4, c, op) szervező: spartacus Ve
Kenesei Szezonnyitó (OD Trophy I. forduló) 

Balatonkenese (Dockyard ski-yachting, oD flotta, naU, X-35) 
szervező: kmp Vse
Hlavnyai László Évadnyitó Emlékverseny 

mályi-tó (k, F, s, s4.7, op) szervező: mmVsc

Versenynaptár 2014



San Remo, 2014. április 1. 

Izgalmas Dragon EB végén dán győzelem – 
Kis-Szölgyémiék a 29. helyen

TARTALOM7

magyar szempontból nem a legszerencsésebben, 
de mindenképpen nagyon izgalmasan alakult a san 
remo-i Dragon európa-bajnokság hajrája. az utolsó 
előtti napon két futamot sikerült tartani, így a kieső 
pontszámok is szerepet játszottak. az egykori fin-
nes keletnémet olimpikon, malte philipp – aki már 
Dragon-világbajnok is volt – ezen a napon két futa-
mot is nyert, így az esélyesek közé lépett elő. a porai-
ból ismét csak feltámadt markus Wieser – aki az ukrán 
transbunker csapat színeiben 2010-en Balatonkenesén 
is európa-bajnoki címet nyert – két második hellyel 
rukkolt elő, és komolyan fenyegette a vezető dán lars 
Hendriksent.

a döntés tehát az utolsó napra maradt. 
Hendriksennek iparkodnia kellett, hogy néhány hely-
nél jobban ne maradjon le a másik két hajó mögött, 
mert csupán néhány pont választotta el őket.

szombaton – az egész hét gyenge szelei után – 
végre igazi „dragonos” idő, 18-20 csomós szél várta 
a versenyzőket. a rajtnál kivételesen csak egyéni visz-
szahívást jeleztek, ám a kitűnő luvrajtot elkapó dán 

Forrás: magyar Dragon sZÖVetség Fotó: matteo littarDi

VERSENYEK · izgalmas Dragon eB végén dán győzelem
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hajó visszafordult. „a legjobb rajtunk volt, de a rádiónk 
recsegett. azt hittük általános visszahívás van, később ész-
revettük, hogy csak egyéni… nem is értem, hogy lehettem 
a világ legnagyobb hülye barma” – nyilatkozta Hendriksen 
a futam után. 

minden hajó a part felé indult, mert ott több szélre és 
kisebb hullámokra számítottak. Hendriksenék a zavart szél-
ből kifordulva a másik oldalnak tartottak, és a rossz oldal-
választás ellenére sikerült magukat beverekedni a mezőny 
első harmadába. malte philippéknek nem ízlett az erős 
szél, lemaradtak, de Wieser a tizedik hely körül vitorlázva jó 
eséllyel pályázhatott a végső győzelemre.

a nagy vitorlázókat arról is fel lehet ismerni, hogy egy 
rossz döntés után is képesek javítani. lars Hendriksen és 
csapata pontosan ezt a tételt bizonyította, amikor az utol-
só méterekig küzdve feljöttek a 13. helyre. ez biztosította, 
hogy összesítésben két ponttal megnyerjék az európa-
bajnokságot. második helyen markus Wieser, harmadik 
helyen a transbunker-csapattárs Jevgen Braszlavec végzett.

sajnos a magyar hajók nem váltották valóra az előzetes 
reményeket. a tavalyi világbajnokságon negyedik helyezett 
magyar csapat, kis-szölgyémi Ferenc, kiss tamás és Vezér 
károly a 29. helyen fejezték be a versenyt, legjobb helye-
zésük az utolsó futamban elért kilencedik hely volt. sajnos 
két ötvenen kívüli helyet is összehoztak, így nem volt igazi 
esélyük egy tízen belüli pozícióra.

a másik magyar hajó, gömbös lóránd, Horgos tamás 
és Futó istván viszonylag stabilan vitorlázva az 55. helyen 
végeztek a 84 hajót számláló mezőnyben. •

A nAgy vitorlázókAt 
Arról is fel lehet ismerni,  
hogy egy rossz döntés 
után is képesek jAvítAni.

VERSENYEK · izgalmas Dragon eB végén dán győzelem
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HORIZONT · Hittérítők az Utazáson

Hittérítők az Utazáson
gerő anDrás

vegyél nekem optimisztet!!!

a hét végi Utazás kiállításon külön standot állított fel 
a magyar Vitorlás szövetség az alig több, mint egy héttel 
korábban megkötött Hungexpo-mVsZ megállapodásnak 
köszönhetően. az a pavilon színpadának szomszédságá-
ban kiállított hajók vonzották a gyerekeket. Be lehetett ülni, 
fényképezkedni, volt rajzverseny, a nagyobbaknak VmsZ-es 
életmentés. 

ahhoz, hogy közelebb hozzuk a vitorlázás zártnak tűnő 
világát az érdeklődő tömegekhez ez a fajta megjelenés kitű-
nő eszköznek bizonyult. •

Papaaa, 
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HORIZONT · társulati ülés

társulati ülés
gerő anDrás

pénteken tartották a J-sek szokásos évadnyitó társulati ülésüket. nyilván a társasági jog 
szeriőz ismerői, akik a J24 osztályt, mint magyar J-24 osztályszövetség egyesületet ismerik, 
nem azonosulnak a leírtakkal. Bizonyára pongyolán fogalmazok, amikor egy tisztújító köz-
gyűlésből csak azt láttatom, hogy egy egyébként vidám embercsoport rém komor arccal 
levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt választ, hogy az egy bizottság szigorú felügyelete 
alatt magasra tartott kézzel foglaljon állást, attól függően ki mikor akar hazatérni. Volt lét-
számellenőrzés is annak érdekében, hogyha kevesen lennének, lehessen szünetet tartani, 
de a J-sek mindig elegen vannak.

azt is hihetnénk, hogy ezt a közösséget a lazaság tartja össze, de ez így nem teljesen 
igaz. egy one design osztály alapvetően bigott bürokraták gyűjtőhelye. Ha valaki látott már 
oD osztályelőírást az pontosan tudja, miről beszélek. most is felmerült, hogy az utaslistához 
rendelt maximum 400 kg súlyhatár mentén legyen valami mozgástér, de a szabályok meg-
változtatásához a többség nem járult hozzá. e konzervatív szemlélet teszi lehetővé, hogy 
20-30 éves hajókkal is oda lehessen érni, így minden résztvevő esélyes a versenyeken. 

a J-sek nem szeretik az előnyszámos viadalokat, ezért nem könnyű számukra elegen-
dő versenylehetőséget biztosítani. az oD trophy sorozat ideális lehetőséget jelenthetne 
igényeik kielégítésére, de az a rendezők számára nem a leggazdaságosabb befektetés. 
mindenesetre van egy versenyprogram, vannak dátumok, az eltökéltségen aztán végkép 
semmi nem múlik. •



Jó hírek a kishajósoknak
kipper gyÖrgy

a kishajósok számára kedvezően változtak az előírások. 2014. március 1-től 
két ponton módosul a csónak fogalmának meghatározása: a hajótest 
hossza nem éri el a 7 m-t (korábban 6,2 m), motorteljesítménye legfeljebb 
7,5 kW ≈ 10 le (korábban 4 kW ≈ 5 le) volt. ezek alapján 10 le motortelje-
sítményig nem kell jogosítvány a motorcsónakok vezetéséhez.

azok, akik 10 m2 vitorlafelületet meghaladó vitorlással, vagy fenti para-
métereket meghaladó kishajóval szeretnének hajózni egy a nemzeti 
közlekedési Hatóság által akkreditált képzésen kell, hogy részt vegyenek. 
a hatóságnál tett eredményes vizsga után folyókra, tavakra, csatornák-
ra, európa belvizeire érvényes jogosítványt kapnak, amellyel 20 méter 
hajóhosszig 12 fő befogadó képességig vezethetnek kishajót. képzés 
2014. 03. 19-én indul.

még újdonságnak számít, hogy a korábban papír alapú kishajós jogosít-
ványt 2014. január 1-től a személyazonosság igazolására is alkalmas, bank-
kártya méretű biztonsági okmány váltotta fel. a régi okmányok az orvosi 
érvényesség lejártáig használhatók. a vízálló kivitel mellett további prakti-
kus változás, hogy a belvízi és a tengeri képesítések egy okmányba kerül-
nek.

az új képesítés megszerzése esetén, vagy a meglévő okmány cseréjéhez 
személyesen kell eljárni, mivel a tulajdonos arcképe és aláírása is nyilván-
tartásba kerül. a kérelemhez a személyi adatokon túl, csupán egy szab-
ványos 35 × 45 mm-es, színes igazolványkép szükséges. ami nem jó hír, 
hogy az új képesítés kiadása 13000 Ft-ba kerül. • 

12 TARTALOM

   

HORIZONT · Jó hírek a kishajósoknak
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HORIZONT · Játékszer – Volvo ocean 65

sZó Volt kiseBB csapatokról, mérséklőDő kÖltségekről, one-Design HaJóról. 
a stockmaritime peDig komolyan Vette a FelaDatot.

Játékszer Volvo ocean 65
Forrás: isail

FILM

ADATOK
karBon-epoXi HaJótest, tőkesúly és kormánylapok
komplett VitorlasZett (négyFaJta a kreUZHoZ, két-
FaJta genakker – maJDnem, mint a nagyoké)
Bikaerős VitorlasZerVó
két VitorlacsÖrlő
Fém kormánysZerVó
karBon rUDaZat
spektra kÖtélZet
HossZ: 1,1 méter
tÖmeg: 3,5 kg
maJDnem 100% VíZZáró HaJótest
egy HalZolás megVan 3 másoDperc alatt! 
és minDeHHeZ egyeDi Festés, Ha olyat kértek.

http://porthole.hu/modellvitorlazas/jatekszer-volvo-ocean-65-8352/ 159
http://isail.blog.hu/2013/05/16/vitorlaszett_volvo_ocean
http://www.stockmaritime.com/premium/?modell=1&lang=
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HORIZONT · norbert 70

andorka rudolf

norbert geissler nem ismeretlen a magyar vitorlás társadalom köreiben, minket 
a hajózáson kívül jó barátság is összeköt. ennek kapcsán hívott meg norbert 70. 
születésnapjára németországba. érdemes megemlíteni, hogy norbert geissler, 
a magyar vitorlázáson belül kiemelten a magyar Dragon flotta támogatója. már 
régóta, 1968-tól rendszeresen részt vesz a magyar Bajnoksággal együtt rende-
zett nemzetközi versenyeken. 1969-ben csapatával meg is nyerte a nemzetközi 
hetet. a starnbergi Bajor yachtclubban – melynek elnöke is volt – mindig szere-
tettel fogadja a magyarországról érkező vitorlázókat. norbert a német Dragon 
flotta (1981-2003) commodoréjaként, 400-as létszám fölé fejlesztette a német 
Dragon flottát és ezáltal németország a világ vezető dragonos hatalmává 
vált. a nemzetközi Dragon szövetség elnökeként (1989-1993) jelentős szere-
pet játszott a Dragon flotta technikai egységesítésében. Felesége Bärbel eköz-
ben nívós parti rendezvények szervezésével tette emlékezetessé a versenye-
ket. külön köszönjük norbertnak, hogy sikeresen lobbizott nemzetközi szinten 
annak érdekében, hogy 2010-ben magyarország elnyerje a Dragon eB rendezési 
jogát. Végül pár éve norbert saját Dragonját egy a cimbinél felújítatott national 
45 cirkálóra cserélte. a „primavera“-t ábrázoló akvarellt a kerek születésnap alkal-
mából andorka Hanna festette és adta át a születésnapi ünnepségen.. Büszkék 
vagyunk rád Norbert és továbbra is számítunk támogató barátságodra. •

norbert 70

„Mast und Schottbruch“,  
jó szelet!
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HORIZONT · Örülünk Vincent? – avagy a tavasz három pillanata.

AvAgy A tAvAsz 
három pillAnAtA.
aliBán anDrás

ÖRÜLÜNK 
VINCENT?
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HORIZONT · Örülünk Vincent? – avagy a tavasz három pillanata.

1a magyar Vitorlás szövetség előadás-sorozatot hirdetett, mely-
nek keretében Böröcz Bence és litkey Farkas avatja be az érdek-
lődőket hol vitorlaállításba, hol taktikába, hol versenyszabályokba. 
már önmagában a kezdeményezés is remek, a magam részéről az 
első „leckét” sajnos kihagytam, de Bence szabályismereti óráján 
mindenképp jelen akartam lenni. megtörtént. Felkészült elő-
adó, színvonalas ismertető anyag, animációk, közönség 
bevonása, humor, rrs. csak remélni tudom, hogy esetleg lesz 
ismétlés, ha igen, mindenkinek jó szívvel ajánlom a részvételt. •

szóvAl, igen, nAgyon.
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HORIZONT · Örülünk Vincent? – avagy a tavasz három pillanata.

2szintén magyar Vitorlás szövetség: december végén került ki a honlapra egy pályá-
zati lehetőség, az újonnan létrehozandó versenysport menedzseri állásra. a kiírás 
tág teret hagyott a jelentkezőknek, komplett szakmai anyaggal, 
avagy jövőbeli elképzelésekkel kellett az öttagú bíráló bizottság 
szűrőjén átmenni, majd az általuk leszűkített kinálatból az elnökség szavaz-
ta meg a győztest. érdekes színfolt, hogy a bizottság öt tagjából kettő elnökségi 
tag volt, azóta – némi halogatást követően – az eredményt ismerjük, Brencsán ábel 
kapott bizalmat – egy elnökségi tag. a vele készült interjúból megtudhattuk, hogy 
„átnéztem az mVsZ alapszabályt, a szervezeti és működési szabályzatot, a civil törvényt, 
és a sporttörvényt is. nem találtam összeférhetetlenséget…” az idézetteket elhiszem, 
de csak munkál bennem a kisördög, hogy ez nélkülözi az eleganciát. Vagy mondjuk úgy, 
minden kétséget kizáróan jogszerű, de nem stílusos. a legszebb az egészben, hogy ábel 
– amennyire én ismerem – teljes mértékben alkalmas lehet a feladatra. 

A metódusnAk nem, 
A személynek igen.
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HORIZONT · Örülünk Vincent? – avagy a tavasz három pillanata.

3amint az sokak előtt ismeretes, májusban Melges24 Európa-
bajnokság lesz Balatonfüreden. az előzetes regisztráció alap-
ján legalább 60 hajó indulása várható, ami komoly dolog. nyilván 
ennek hatása, hogy hiába a kora őszi időpont és időjárás, az elmúlt 
hétvégéken több hazai és külföldi egység tartott vízi edzést. 
kiemelem: balatoni nagyhajósok. edzettek. tavasszal. remélem, 
a lendület a jövőben is kitart. 

nAgyon, nAgyon, nAgyon.

http://melges24europeans14.com/
http://melges24europeans14.com/
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Sió beszámolók

Gerõ András

Siótour – csak  
kiválasztottaknak!

Gerô András Lettner Adorján és Ránky Péter  
beszámolóiból összeállította: Gerô András

Sió-tour újratöltve…

Ha jól belegondolunk, több honfitársunk kelt 
át valamelyik Óceánon, mint ahánynak 
megadatott az utazás a Sión, a Balaton és 
a Duna között.

Amikor múlt héten tudomásomra jutott, 
hogy két akarattyai kisnyugdíjas egy 
gumibociban ledesszantozott a Sión úgy 
éreztem, elrontották a játékomat.
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Minden szempontból érzékeny téma 
a Sió. Bár a 120 km hosszú zsilipelt 
csatorna történetét a rómaiak idejé-
re vezetik vissza, biztosat igazán csak 
a 18. század második felétõl tudunk. 
A Duna felõl kiépülõ, a mezõgazdaság, 
a vízgazdálkodás és elsõsorban a vas-
úti közlekedés szempontjait is kielégítõ 
szabályozott rendszert 1827-ben törvé-

nyesítették, melynek megfelelõen a tó 
vízszintje durván egy métert apadt. Az 
évszázad második felére a szabályo-
zott színtû csatorna elérte a Balatont 
újabb méteres szintcsökkenést eredmé-
nyezve. Ekkor mintegy 90.000 magyar 
holdnyi mederfelület száradt ki és tette 
mindmáig gyanakvóvá az ott élõket, 
a szintcsökkentés céljait illetõen. A sza-

bályozott vízszint nem csak a hajó-
zás fejlõdésére hatott jótékonyan, de 
a vasút is megjelent a Déli oldalon, 
szállítva a léha, pihenni vágyó népeket 
a homokos tópartra. Ezzel a turizmus 
érdekérvényesítõ ereje is megjelent 
a vízgazdálkodásban.
A Sió tehát nem más mint a tó víz-

szintszabályozásának egyetlen sajnos 

Siótour – csak kivá-
lasztottaknak!
Gerô András

Ha jól belegondolunk, több honfitársunk kelt át valamelyik 
Óceánon, mint ahánynak megadatott az utazás a Sión, a Balaton 
és a Duna között. Szó sincs érdektelenségrõl, egyszerûen a Sió kor-
látozott hajózhatósága tartja távol még a legelszántabbakat is.

SIÓTUR – cSAk  kiválASztottAknAk! BESzáMolÓ



TARTALOM21

BESZÁMOLÓ · siótour – csak kiválasztottaknak!

A zsilip hamarosan 
nyit, az üzemmérnök-
ség képviselõi látoga-
tást tesznek a fedél-
zeten, nyilatkozatok 

átadása, aláírása, 
néhány jó tanács és 
már indulhatunk is. 
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eléggé tökéletlen eszköze, mert kapa-
citása kevés a gyors ürítéshez, medre 
csak víz bõ idõszakban tölthetõ és 
ennek megfelelõen csakis akkor hajóz-
ható.
A Balatont féltõk fortélyos félelme 

nem alaptalan. Utálják az eresztést, 
mert féltik a tavat a visszafordíthatat-
lan kiszáradástól, a telekspekulációtól, 
a hajózás túlzottnak vélt vízigényétõl.
Másrészt sokan nem tudják, – de 

nagyon balhéznak – hogy ha a siófoki 
városközponti zsilipen eresztenek, attól 
még a Sió nem töltõdik, mert a város 
határán túlnyúló zsilippel a zárt üzemi 
terület medrét rendszeresen fel kell 
tölteni. ilyen közhisztis körülmények 
között magára valamit is adó hajósem-
ber nem tervez Sióhajózást.
Az idei víz bõ telünket – 130 cm-es 

– igen magas vízállással zártuk, 
mely kényszerû leeresztést és hajó-
zási lehetõséget teremtett egyidejûleg. 
A tóról három hajó kapott lehajózá-
si engedélyt, legalábbis ennyi állt 
oda a zsiliphez, kihasználva a korlá-
tozott lehetõséget. A thetis, a klára 
és a Balaton a legendás ex-Beloian-
nisz. A thetis a legkisebb a csütörtö-

ki zsilipelés elsõ hajója. A kétmotoros 
oldtimer a Bódis fivérek hajózási társa-
ságától kerül át egy dunai vállalkozás-
ba. Erre a hajóra sikerült felkerülnöm, 
az új tulajdonos az ismert vitorlázó és 
hajóépítõ vállalkozó Juhász Gyuri jóvol-
tából.
A klára eddig a vanyolai hajózási 

vállalat tulajdonában állt. Érthetetlen 
számomra, miért hagyja el a Balatont 
ez a kitûnõ állapotú ideális méretû 
és esztétikailag is táj-harmonikus 
hajó. állítólag a vállalkozás azért volt 
kénytelen eladni, mert a közforgalmú 
kikötõk felett tulajdonosi jogokat gya-
korló BHzrt olyan feltételeket támasz-
tott, hogy a hajó üzemeltetése ellehe-
tetlenült. Ha ez így történt az azért is 
elszomorító, mert a legnagyobb kárt 
az utasok, a tó turizmusa szenvedi el. 
nagyon fog hiányozni ez a hajó, ahogy 
a vízibuszok fogyatkozása is pótolha-
tatlan veszteség.
A legszomorúbb látványt a lepusztí-

tott Beloiannisz nyújtja. letarolt fel-
építménnyel, elhanyagoltan, motor 
nélkül vonszolják le a Dunára. A jó 
hír csak az, hogy gyönyörû tes-
tét talán értõ kezek teszik újra for-

mássá, remélhetõen valamikor újra 
mûködõképessé. 
De nem ezért kérezkedtem be a csa-

patba. A nagy kaland, a Sióhajózás 
miatt sétálgatok a vízügy látvány gaz-
dag üzemi területén. van itt minden, 
mi szem száj ingere: a tihanyi csõ 
teljes kardinális bójarendszere, török 
gulettek, halászhajók, legendás vitor-
lások, sokszemélyes RiB, mûködõképes 
kovács motor …, mintha egy hajózási 
kiállítás díszleteit látnám. 
A zsilip hamarosan nyit, az üzem-

mérnökség képviselõi látogatást tesz-
nek a fedélzeten, nyilatkozatok átadá-
sa, aláírása, néhány jó tanács és 
már indulhatunk is. A klára jön 
mögöttünk, oldalablakai bedeszkáz-
va, a kormányállás elé még hegesztik 
a gallytörõ rácsokat, nyilván szükség 

ilyen közhisztis körül-
mények között magá-
ra valamit is adó 
hajósember nem ter-
vez Sióhajózást.
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a lepusztított Beloiannisz 
nyújtja. letarolt felépítmény-
nyel, elhanyagoltan, motor 
nélkül vonszolják le a Dunára. 
A jó hír csak az, hogy 
gyönyörû testét talán értõ 
kezek teszik újra formássá, 
remélhetõen valamikor újra 
mûködõképessé.
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lehet rá. Ma csak ez a két hajó kapott engedélyt, 
a „Belo” másnap követ bennünket. Mi, ahogy az 
elõ van írva, a legkisebb hajóval megyünk elõl, 
mert nálunk a legkisebb az elakadás kockáza-
ta. Mint megtudtuk a medret teljes hosszban 
elõkészítették, de a magas víz kimoshat néhány 
öreg fát, ami keresztbe feküdhet a csatornában, 
így a láncfûrész kötelezõen ajánlott tartozéka 
a Sióhajózásnak. Meghatározták az ajánlott sebes-
séget, ami 3-5 km-el több mint a sodrás sebes-
sége, hogy a manõverképesség állandóan megle-
gyen. Beúszunk a zsiliptérbe, mögöttünk csukódik 
a kapu, lazán, kézben tartott kötéllel a partfal-
hoz állunk és a vizet már engedik is ki alólunk. 
Majd 10 hónapja nem ment át hajó a zsilipen, ez 
az alkalom sok nézõt, újságírót, sõt még iskoláso-
kat is kicsalt a nyíló kapuhoz. Élvezzük a pillanat 
nagyszerûségét, átsuhanunk a kapun és kezdõdik 
az utazás. 
A három megye – Somogy, Fejér és tolna – köz-

igazgatási határait metszõ vízi út eltérõ földrajzi 
adottságokkal szembesül. A lankás somogyi vidék 
hosszan belátható szakaszait váltja a tolnai domb-
ság völgyeiben szûk, helyenként igen sebes sod-
rású kanyargós vonalvezetése. Az alsó szakasz 
a gemenci erdõk vadban gazdag területén halad 
keresztül, néhol látni engedve a Mecsek hegyvonu-
latát is.
A terv szerint valahol útközben kikötünk, hogy 

sötétben ne kelljen hajóznunk, ezért igyekszünk 
a megfelelõ tempót tartani. Siófokot elhagyva meg-
pillantunk egy az üzemi területen belül épülõ lát-
ványhajót, egy lapátkerekes romantikus újdon-
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ság sziluettjét. vajon sikerül e nekik 
gazdaságosan mûködtetni, ésszerû 
körülmények között vesztegeltetni ezt 
a hajót, vagy a klára sorsára jutnak? 
Mindenesetre drukkolunk. A külsõ zsi-
lipet elhagyva láthatóvá válik mekkora 
munkát végeztek a vízügyesek, hogy 
hajózhatóvá tegyék a medret. A behaj-
ló, belógó fákat levágták, a mederoldalt 
nyírják, égetik, hogy semmi ne okozzon 
fennakadást. nincs is baj könnyedén 
elérjük ozorát, Simontornyát, de Pálfa 
környékén már fokozódik a drámai 
feszültség. A vízben egyre több a kidõlt 
fa, lehetetlenné téve az átjutást. 
ilyenkor farhorgonyon lógva ráereszke-
dünk a törzsre, és a láncfûrész segít-
ségével darabolunk. nem olyan könnyû 
a feladat, mert a magas freiboard 
miatt a mûvelet jobbára csak fejjel lefe-
lé végezhetõ.
igen sok a nézõnk. Mindenfelé gyere-

kek, felnõttek integetnek, fényképezik 
a ritka vendéget. A sióparti települé-
sek, ellentétben a Balatonnal, öröm-
mel látják a magas vizet, és ha azon 
még hajó is úszik, az nagyon fel tudja 
dobni a falu arculatát. talán csak a kis 

szerszámos halászatból élõk moso-
lya nem õszinte. Eszközeiket, a var-
sákat, a kereszt-rudas emelõhálókat 
el kell takarítaniuk, ha megjelennek 
a csatorna teljes szélességét is kitölteni 
képes nagyobb hajók. általánosságban 
elmondható, hogy nagyon kedves népek 
lakják a csatorna környékét. 
A közelgõ alkonyatban biztonsá-

gos veszteglõ helyet kutattunk, ami-
kor a töltésoldalról megszólított ben-
nünket a helyi gátõr. Segítséget kér-
tünk, hátha tud egy biztonságos nyu-
godt kikötõhelyet valahol a közel-
ben. A beszélgetés nem volt zavar-
talan mivel mi lassítva is 5-8 km-es 
tempóval sodródtunk így csupán 
néhány mondatot tudtunk váltani, 
de a segítõkész úriember elõrerohant 
a Suzukival, bevárt, beszélt, megint 
elõrenyargalt, nem is értem miért nem 
jutott eszünkbe telefonszámot kérni… 
Majd legközelebb. Mindenesetre meg-
tudtuk, hogy a borjádi gátõrház mellett 
vár minket egy nyugodt kis limány, 
ahol meghúzódhatunk. Jelezte, hogy 
ott bevár minket, nincs túl messze csu-
pán 5-6 folyamkilométer. közben szé-

pen beesteledett, de a fényszórók fényé-
ben viszonylag kellemesen haladtunk 
az egyre szûkülõ mederben. Gátõrházat 
utoljára a tanú címû filmben láttam, 
és azt gondoltam, hogy az valami-
lyen jól kivehetõ parti létesítmény kis 
kikötõvel, de legalábbis épített partfal-
lal. Meresztettük nagyon a szemünket, 
amikor az egyik kanyar után, közvet-
len mellõlünk egy bokor takarásából 
nagyon kiabálnak. Hát ez lett volna 
a gátõrház, ami persze a vízrõl egyál-
talán nem látszik, mert a közút mellé 
épült. csupán a parton, egy szûk beton 
lépcsõ oldalán lévõ vízmérce mutat-
ta, hogy itt bizony vízügyi feladatot 
látnak el. A nagysodrású kanyarodó 
szûkületben gyors hátramenet, próbál-

A közelgõ alkonyatban 
biztonságos veszteglõ 
helyet kutattunk, ami-
kor a töltésoldalról 
megszólított bennün-
ket a helyi gátõr. 
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zetet. Felszerelésükkel akár 
a titanic páncéltermébe is 
bejutnának, mindenesetre 
imre gátôr pisztrángfogó lyu-
kas vízhatlanához képest lát-
ványos az elmozdulás. 
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juk tartani a pozíciót, ami a sötétben 
nem igazán egyszerû. Sikerül néhány 
méterrel a gátõrlépcsõ fölé küzdeni 
magunkat, horgonyt akasztunk, majd 
megkezdõdik az oldalazás, hogy vala-
hogy a parti fövényhez simulva kiköt-
hessünk, úgy, hogy a csiga se fogjon 
feneket. A két motor hátramenetben 
pörög, szépen oldalazunk a part felé, 
miközben a horgonykötelet folyamato-
san lazítani kell, hogy a hajó fara is el 
tudjon mozdulni. ilyenkor a tavi rutin 
arra koncentrál, nehogy a hátráló hajó 
a horgony fölé ússzon, mert a kötél 
ráakadhat a csigára. A horgony való-
ban még messze felettünk volt, ami-
kor a sodrás a lazuló kötelet bemos-
ta a hajó alá és klikk, már meg is állt 
a jobb oldali motor. Sikerült a hajót 
a parthoz rögzíteni, de a csiga felkap-
ta a horgonyt, és ahogy kell a hajó-
fenék és a hajtótengely közé szorítot-
ta. Este 8. Beakadtunk! Felettünk pár 
kilométerre vesztegel a klára, hajnal-
ban indulni kéne, nem túlságosan bíz-
tató helyzet. vízügyes vendéglátónk 
felránt egy hónaljig érõ gumiruhát és 
mellig begázolva a 6 fokos vízbe egy 
csáklyával addig böködi a csigát, amíg 
a ruhába befolyó víz és a reményte-
lenség meg nem gyõzi, hogy itt már 
a jó szándék nem pótolja egy búvár 

felkészültségét. csütörtök este búvárt 
találni Borjádon nem szokványos fel-
advány. Megoldjuk. nyilván ebben sze-
repet játszott a mobil térerõ, a csapat 
magas iQ-ja, hatalmas kapcsolatrend-
szere, de leginkább a segítõk káröröme, 
mert ennyi nagynevû hajós királyfit 
kimenteni a Sióból elég muníciót ad az 
elkövetkezõ évek kocsmai sztorizgatá-
saihoz. velünk van Béla, aki korlátlan 
képesítéssel és hatalmas folyami hajós 
tapasztalattal megáldott csúcs profi 
hajóvezetõ. Bódis Pista, a hajó ex-tulaj-
donosa, aki úgy ismeri a hajót, mint 
senki más. Juhász Gyuri, aki már 
a Duna torkolatnál is akadt fel záto-
nyon. Rick csaba a kikötõi manõverek 
és a halfogási technikák egyik legna-
gyobb élõ ikonja. Andorka Rudi a hajó-
zási piac üdvöskéje, a Pelso új tulajdo-
nosa, és jómagam a krónikás szerepé-
ben. Bocs fiúk.
A két búvár élvezi a helyzetet. 

Felszerelésükkel akár a titanic páncél-
termébe is bejutnának, mindenesetre 
imre gátõr pisztrángfogó lyukas víz-
hatlanához képest látványos az elmoz-
dulás. nem is tart sokáig a beavat-
kozás, kikerül a lekonyult szárú hor-
gony, szabad a csiga, nincs semmilyen 
sérülés, deformáció, sõt még a feneket 
sem ütötte át a felcsapódó Danforth. 

Sikerült a hajót a part-
hoz rögzíteni, de 
a csiga felkapta a hor-
gonyt, és ahogy kell 
a hajófenék és a hajtó-
tengely közé szorította. 



TARTALOM28

BESZÁMOLÓ · siótour – csak kiválasztottaknak!

Ezt persze mi már tudtuk a búvárok nélkül is. Jó, 
hogy nem a kapás horgony volt lent.
A kelõ nappal mi is kelünk. A fedélzet jegeces, de 

a gõzölgõ víz látványa a lapos erõtlen napsütésben 
kárpótol a hideg vashajós éjszaka didergõs szender-
géséért. Jó ütemben haladunk lefelé, nincs favágás, 
kevesebb a lakott part, de a természet fantasztikus 
díszletei a gemenci erdõ a kanyargó csatorna és 
az egyre melegebb nyarat idézõ napsütés különös, 
nehezen feledhetõ hangulatot teremt. Dél körül 
megpillantjuk a hatalmas dunai zsilipkaput, már 
suhannánk is ki a lyukon, ha egy héttel ezelõtt 
nem kezdtek volna be a felújításába, így annak 
ellenére, hogy a Sió hajózható, az alsó kapun nincs 
átjárás. A belsõ oldalon bekötünk megtermett úti-
társunk, klára mellé, mert várhatóan csak május 
vége felé nyit a zsilip, addig itt biztonságban érez-
hetjük a hajót. A Beloiannisz valószínû, hogy 
elénk, folyásirányban fölénk kerül, így védve lesz 
a hajó az uszadék fák terhétõl is. A sólyatér túlsó 
oldalán, de már a zsilipen belül várakozik a felju-
tásra egy régi ismerõs, az Uranusz. Az 1955-ben 
épült, acéltestû 150-es kétárbocos cirkáló eredeti fa 
felépítménye már csak korhû képeslapokon látha-
tó, de a modernizált vaskajüt sem ront az idõtlen 
forma szépségén. Az új tulajdonosa valahol a Duna 
mentén rendbe hozatta a testet, és még a „vágány-
zár” elõtt sikerült kapun belülre kerülnie. tõlünk 
tudta meg, hogy hamarosan zárják a felsõ zsili-
pet, és ha fel akar jutni még idõben, akkor azt 
talán még megteheti a Siófokra visszaforduló, 
a Beloianniszt vontató hajó mögé kötve. Ha nem 
sikerül és beüt a száraz idõszak, akkor ki tudja, 
mikor látjuk viszont. Szorítsunk neki! •
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lássuk a sztorit, ahogy a résztvevõk elmondják:
Ránky Péter a szavak embere. nem is nagyon ír mon-
datokat. 
telefon csörög, Adorján: Szia! – Mi van? – Ráérsz? – 

Magas a Sió! – na és? – Menjünk le! – ok! – Mikor indu-
lunk? – csütörtök fél hat! – ok? igen, mi kell gumicsó-
nak, kis motor, nagy motor, üzemanyag, olaj, tölcsér, 
evezõ, pumpa, vízhatlan, gumicsizma, mentõmellény, hor-
gony, kaja, laposüveg, fényképezõgép, térkép, telefon, GPS 
tracker… készülõdés. Szerda: irány Siófok, vízügy, vizi ren-

dészet, zsilip, mindenki segítõkész, Sió térkép beszerzés 
kiliti Sója nézés, épülõ kisfaludy Gõzös mellett oké a sója. 
Este: csónak fel az autótetõre, Hedda kajakészítés, lefekvés, 
alvás, röviden.
csütörtök, öt óra vekker, kávé-borotválkozás, sz….,  jéger-

alsó, sok ruha, beöltözés, fél hat, autó, Akarattya, M7, 
Siófok kiliti sója térbe hajtás.
kiliti – Ôrzõvédõ – Jó reggelt – lepakolás – csónak a vízre 

– bepakolás a csónakba – kutyás nézelõdõ sok sikert kíván 
– kis motor beránt – megyünk – Heddának integetünk – 

Sió-tour újratöltve…
Gerô András lettner Adorján és Ránky Péter 
beszámolóiból összeállította: Gerô András

Amikor múlt héten tudomásomra jutott, hogy két akarattyai kisnyugdíjas egy 
gumibociban ledesszantozott a Sión úgy éreztem, elrontották a játékomat. nemrég 
még arról elmélkedtem, hogy milyen keveseknek adatik meg ez a lehetõség, és 
azzal, hogy sikerült bekunyerálnom magam egy hajózásra, máris érezhetõen 
megnövelte az egómat. Ezek meg csak úgy lemennek? na, mindegy…

SIÓ-TUR ÚJRAtÖltvE BESzáMolÓ
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Milyen sebességû a sodrás? – mennyi-
vel megyünk? – GPS mérés – 8,5 km/ó 
– keselyüs 120 km – mikor érünk le 
– hideg van – kesztyût is kellett volna 
hozni – nem baj – mentõmellény a fene-
kem alá a hideg miatt – megyünk – 
oldalt csak gát – beszélgetünk – haty-
tyúpár elõttünk – úsznak – repdesnek 
– Siójut – motor leáll – üzemanyagtöl-
tés – nagy ragadozó madarak a fákon 
– haladunk – Mezõkomárom – híd – 
ozora – Pippo vára – fényképezünk 
– Gerõ megtudta, hogy mit teszünk 
– hív – elmondjuk – haladunk – sze-
rinte nem érünk ma keselyüsre –van 
hálózsákotok? – nincs – odaérünk! 
– mennyi a sebesség? – 8 km/óra – 
számolgatás – gyorsítsunk – motor-
csere – sebesség 12 km/óra – kajál-
junk – elõtte laposüveg – jól megyünk 
– hideg van – nem süt a nap – erõs 
szembeszél – hideg – nem beszélge-
tünk – oldalt pecások – Simontornyát 
látjuk – haladunk – oda fogunk érni 
idõben – Pálfa – látjuk a Beloiannisz 
útján végzett láncfûrészes fakivágá-

sokat – Sárszentlõrinc – kisüt a nap – 
együnk még egy szendvicset –melyik 
az enyém? – egyed – van egy söröm – 
hideg van – nem kell – kölesd – bicik-
listák a gáton – integetnek – vízügyesek 
is – Sióagárd – süt a nap – sör – Süsit 
hívom – nem veszi – újra hívom – kös-
setek ki a Palánkai hídnál, a kajaktele-
pen, mert a keselyüsi zsilip zárva – ok 
– fél hat – gyere ki a palánkai hídra 
– nem érek rá – kár – szembejövõ ifjú 
kajakosok – integetünk – híd a 6-os út 
alatt – lassan megérkezünk – kajaktelep 
– stég – döntünk – itt kiszállunk – stég 
– kikötés, kiszállunk – helyi edzõ üdvö-
zöl – segít – végre megérkeztünk – 105 
km – kipakolunk – csónak ki – várunk 
Heddára, aki autóval jön értünk – csó-
nak fel a tetõre – bepakolás – autóval 
indulunk vissza – lassan haladunk visz-
sza a 65-ös úton – Sióagárd-zomba-kéty-
Harc-Hõgyész-Siófok-Akarattya – végre 
– levesszük a csónakot – fél kilenc – 
irány a házba – hideg van – begyújtok – 
levetkõzés – vízhatlan – polár – nadrág 
– jégeralsó – pizsama – ágy – alvás.

8 km/óra – számolgatás 
– gyorsítsunk – motor-
csere – sebesség 12 km/
óra – kajáljunk – elõtte 
laposüveg – jól megyünk 
– hideg van – nem süt 
a nap – erõs szembeszél
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van egy 3 méte-
res gumicsónak, 
vannak kis moto-
rok, és ami még 
kell, az könnyen 
beszerezhetõ. És 
ami még nagyon 
fontos, egy jó 
partner
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Lettner Adorján, a projekt szel-
lemi atyja, megszállott hajós. Ezt a kis 
görnyedést csupán elõjátéknak tekin-
ti az idei nagy tervéhez: körbehajóz-
ni a Balatont egy kishajóval. Mi ebben 
a különös? A hajó, ami 45 kg-os önsú-
lyával épphogy elegendõ felhajtó erõvel 
rendelkezik Dóci szállításához. De errõl 
majd máskor…
Engem már gyerekkorom óta foglal-

koztat a gondolat, milyen jó lenne egy-
szer a teljes Balatoni vertikumot végig-
hajózni, mert azért az tudni kell, hogy 
a Balatonhoz szervesen hozzátartozik 
a Sió, hiszen az is a Balaton vizébõl 
van.
Ahogy teletek az évek, úgy maradt el 

a megvalósítás, részben a lustaság, de 
fõleg a Sió hajózhatatlansága miatt. 
Március 23-án körülnéztem a ház 

körül és megnéztem, mi minden van, 
ami egy ilyen hajókázáshoz kell és 
megállapítottam, hogy szinte  minden. 
van egy 3 méteres gumicsónak, van-
nak kis motorok, és ami még kell, az 
könnyen beszerezhetõ. És ami még 
nagyon fontos, egy jó partner, aki 
mindenre kapható, hasonlóan, mint 

én. nem kellett sokat gondolkoznom, 
a szomszéd utcában lakik Ránky Peti, 
akit felhívtam telefonon és az igen 
után már össze is állt a csapat.
Említésre méltó, hogy igazából nagyon 

sokat nem lehetett látni, mert a víz 
szintjérõl nézve a gát eltakart szin-
te mindent. kikötni sehol nem lehetett 
volna, ezért vittünk két motort, hogy 
egy esetleges motorhiba (csavarsérülés) 
esetén ne kelljen tehetetlenül csurog-
ni a vízzel tovább.  Hajóval egyáltalán 
nem találkoztunk, kivéve a Szekszárdi 
kajakosokkal az út végén.
Megállapítottuk a hajózás során, 

hogy a Sió-csatorna mennyi, még fel 
nem tárt lehetõséget hordoz magá-
ban, például a víz megtartása zsili-
pek segítségével, hogy hajózhatósága 
hosszabb idõszakokra lehetõvé váljon 
mind túrázók, mind sportolók részé-
re – természetesen megfelelõ kikötési 
lehetõségekkel, infrastruktúra kiala-
kításával.nagyon szép emlékekkel tér-
tünk haza, örülünk, hogy sikerült 
a túránk!
HURRá MEGcSináltUk! cSAk Mi 

NYUGDIJASOK! •
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a nemzetközi jégvitorlásversenyek sajátossá-
ga, hogy az időpontot már jó néhány hónappal 
előre fixáljuk, míg a helyszín az utolsó pillanatig 
bizonytalan, azt konkrét jégviszonyok és időjá-
rási előrejelzések alapján általában az esemény 
kezdete előtt egy-két nappal választjuk ki.

az iDniyra (nemzetközi Dn Jégvitorlás 
Versenyszövetség) alelnökeként feladatom 
a lehetséges helyszínek felkutatása, és a szerve-
zet elnökével közösen a döntés meghozása az 
esemény helyszínéről.

Jégkereső utunkra február 24-én, hétfőn reg-
gel indultunk hármasban, édesapámmal és fiam-
mal közösen. első célpontunk a lengyel-belo-
rusz határon található siemianowka tó volt, ahol 
a tavalyi eB-t befejeztük. némi szkepticizmussal 
indultunk útnak, hiszen itthon már a + 15 oc-t 

verte a hőmérő és lengyelországból is elég 
rossz híreket kaptam. Fel voltunk készülve arra, 
hogy Finnországig meg sem állunk.

késő este érkeztünk a tótól nem messze fekvő 
narewkába, ezért aznap már nem mentünk ki 
a tóra. az éjszaka fagyott ezért arra számítot-
tunk, hogy elfogadható jégviszonyok lesznek. 
reggel valóban kemény kb. 25 cm vastag jég-
páncéllal borított tavat találtunk. a jég egyben 
volt, nagyobb rianások sem voltak, azonban 
a jég felülete elég egyenetlen volt. nem nagy 
baj, csak kellemetlen, jót tesz a veseköveknek. 
az időjárás előrejelzés nem volt valami jó, mele-
get és esőt ígértek. tartalék helyszínnek azon-
ban jó lesz.

a mazuri tavak felé nem vettük az irányt, mert 
onnan nem kaptunk jó híreket és abban marad-

tunk az iDniyra elnökével, Jörg Bohn-nal, hogy 
azt a helyszínt ő nézi meg a döntés előtt.

még a délelőtt folyamán továbbindultunk 
litvániába. a cél a siauliai melletti rekivos tó. 
Délutánra értünk oda. a nap már magasan járt 
és meglehetősen melegen tűzött. ez meg is 
látszott a jég felszínén, amely kissé kásás volt és 
meglehetősen lassú. egyébként a körülmények 
meglehetősen hasonlítottak a siemianowkán 
tapasztaltakhoz. még egy tartalék helyszín.

közben Hamrák peti és Hegyi marci már 
észtország felé járt. mi is elindultunk utá-
nunk. az estét már pärnuban töltöttük. reggel 
megnéztük a Balti tenger jegét és egészen jó, 
sima jeget találtunk. Ugyan a jégre jutás kissé 
körülményesnek találtatott. továbbindultunk hát 
Haapsaluba.

Jeges VB és eB észtországban

pataki attila

2014. márciUs 1-Je és 8-a kÖZÖtt renDeZtük meg a Dn Világ- és eUrópa BaJnokságot. 
iDén a renDeZő orsZág lengyelorsZág Volt és aZ ereDetileg kitűZÖtt HelysZín 
a maZUri taVak kÖZepén találHató giZycko melletti niegocin tó Volt.

M-100, IDNIYRA VIce-coMMoDoRe, 
MAgYAR DN osztálYszöVetség elNöke

http://isail.blog.hu/
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itt ideális körülményeket találtunk a verseny megrendezéséhez. 
a Haapsalu öböl teljesen befagyva, sima, 35 cm vastag jég. rianás sehol. 
gyorsan össze is szereltük a jégszánokat és csatlakoztunk petihez és 
marcihoz egy gyors edzésre. az örömbe némi üröm is merült, mert az ide-
ális körülmények ellenére fiamnak sikerült megtalálnia az egyetlen nyílt 
vizet, ahova sikeresen benavigált és némileg lezúzta a jégszánkóját.

este javítás, laminálás és készülődés a következő napra.
a döntés napján meglehetősen erős lobbyzás volt a lengyelek részé-

ről, hogy mégiscsak maradjunk lengyelországban, de végül csak győzött 
a józanész, hiszen észtországban sokkal jobb körülmények voltak és az 
előrejelzés is kedvezőbb volt.

TEHáT A 2015-öS DN VB/EB HELySzíNE HAApSALu/
ÉSzTORSzág.

szombat estére meg is érkezett a mezőny, megtörtént a regisztrálás és 
megtartottuk a megnyitót.

másnapra esett egy kis hó és elég rossz látási viszonyok között kezdtük 
meg a versenyt. a c flotta egy futamot futott, de a gyenge látási viszo-
nyok miatt ezt is megóvták és később törölték.

Hétfőn a köd miatt az orrunkig sem lehetett látni, így aznap nem volt 
futam.

kedden reggel szép idő fogadott, jó látási viszonyok, 1,5 – 6 m/s-os szél. 
az a és B flottának 3-3 futamot, míg a c flottának 2 futamot sikerült ren-
dezni.

másnap gyönyörű napsütésben 3-4 m/s-os szélben versenyezhettünk. 
4-4 futam az a és c flottáknak és 3 futam a B flottának. ezzel teljesítettük 
a Világbajnokságra előírt futamszámot. este díjkiosztó és vacsora, vala-
mint regisztráció az eB-ra. Képeket az alábbi linken találhattok. •

EREDMÉNyEK

Világbajnok: karol Jablonski, p-36
II. helyezett: michal Burczynski, p-114
III. helyezett: tomasz Zakrzewki, p-55

Magyarok:
Hamrák péter (m-53) – a flotta 10. helyezett
Hegyi márton (m-50) – B flotta 17. helyezett
pataki attila (m-100) – c flotta 20. helyezett
ifj. pataki attila (m-101) – c flotta 46. helyezett

2014. március 6. csütörtök, az Európa Bajnokság első napja.
kimentünk a jégre és délig vártunk a szélre. Délután változó irá-
nyú szélben az a flotta 3, míg a B és a c flotta 2-2 futamot futott.
az utolsó napon erős szélben vitorláztunk. a jégszánok 100 km/h 
körüli sebességgel száguldottak. Viszonylag hamar lementek 
a maradék futamok, így minden flottánál megvolt a 7-7 futam.
Délután eredményhirdetés, vacsora és irány haza.

EREDMÉNyEK
Európa-bajnok: karol Jablonski, p-36
II. helyezett: Vaiko Voorema, c-6
III. helyezett: ron sherry, Us-44

Magyarok:
Hamrák péter (m-53) – a flotta 15. helyezett
Hegyi márton (m-50) – B flotta 2. helyezett
ifj. pataki attila (m-101) – c flotta 15. helyezett
pataki attila (m-100) – c flotta 20. helyezett

Részletes 
fényképes 
beszámoló 
az útRól

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629375400451376.1073741851.154939177895003&type=1
http://due-north2014.tumblr.com/
http://due-north2014.tumblr.com/
http://due-north2014.tumblr.com/
http://due-north2014.tumblr.com/
http://isail.blog.hu/
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ezért – is – volt remek ötlet timu emlékére 
emlékversenyt szervezni. az év eleji szezonindí-
tás és pula pedig már csak hab volt a tortán.

Bár a verseny igazi, rég nem látott összefogást 
hozott, érdemes kiemelni majthényi Zsombit, aki-
nek már sajnálatosan van tapasztalata az emlék-
versenyek rendezésében is, és aki oroszlánrészt 
vállalt a feladatból, valamint palkó Jánost, aki 
segített a helyszínnel, kapcsolatokkal, helyisme-
rettel, kikötővel, szállással és csemegékkel.

a versenyt yka oldalról megelőzte az idei 
második pulai edzőtábor – részben eltérő össze-

állításban. a szél a februárival ellentétben sze-
rencsére bóra volt, így nem voltak méteres hul-
lámok, viszont fújt rendesen. az yka csapata 
kedden éjszaka ért le pomerbe Zsombi és sipos 
Bence vezetésével, meg persze ági gondosko-
dása mellett. radiálban Dénes Benyó, Vajnai 
Zolee, munkácsy Böli és Domokos D. csatlakoz-
tak a már korábban leutazott Héjj Vikihez, 4.7-
ben kalmár kata, morvai Dorka, németh Doma, 
körösvölgyi marci és radnóczy andré alkot-
ták a frissített csapatot, opében pedig a bevált 
Bihary ádi, Vida pöti, kovács Dominik, majthényi 

kispifu sorral nyitottunk. motoros-segéderőként 
még kiss patrik csatlakozott a csapathoz. mivel 
a hajók már lenn voltak, így szerdán némi szere-
lés után már vízen voltak a srácok, jót vitorláztak 
a remek időben. csütörtökön olyan brutálisan 
fújt a bóra, hogy Zsombi és Bence szárazföl-
di edzést írtak elő, amiből a foci még Zsombi 
bevallása szerint is keményre sikerült. pénteken 
ismét vízen volt a csapat, volt esés-kelés, de ez 
laserrel kvázi normálisnak mondható, a lényeg, 
hogy szaporodtak a vízen töltött, vitorlázott 
órák, ami a verseny szempontjából sem elhanya-

az első timu emlékverseny 
2014. március 8-9., pula

sZerZp: kÖrÖsVÖlgyi Zoltán, Fotó: lásZlóFy csaBa

timUra emlékeZni leHet sokFéleképp: gyertyát gyúJtVa, egy sZál 
Virággal, aZ agárDi kikÖtői emlékműVe előtt megállVa – Vagy 
éppen VitorláZVa. aHogy timUt ismertük, ő leginkáBB eZ UtóBBi-
nak Örülne.
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golható, de a szezon indításához, pláne a hajó-
osztályt váltottaknál, az újabb beülőknél kifeje-
zetten előnyös.

péntek estére megérkezett az erősítés a ver-
senyhez: lázár toni és Virág Balázs Zsófival és 
a héten gyengélkedő, de a versenyt bevállaló 
Baluval, carrá milo chiarával, körösvölgyi Zoli 
pikkóval, Héjj imó és Johnny Jurik gyurival, nagy 
Bandival, rékával, meg persze szitkával, vala-
mint kovács pistáék családostul. a sor lehetett 
volna bővebb is, de ez csak a távolmaradókon 
múlott.

a szombat reggeli nevezés a porto Volme 
kikötőjében még friss időben, de vakító nap-
sütéssel indult. Várakozáson felül, több mint 
félszáz hajó nevezett. a magyarok közül ott 
volt timu agárdi neveltjein túl az mVm, a Byc, 
a spartacus, a Fertő-taviak, horvát oldalról 
a Vega optimistesei, egyedüli szerb versenyző-
ként Belgrádból a verseny-lycrákat is szállító sok-
szoros szerb bajnok milica Dukic.

a kormányosi értekezleten Zsombi vázol-
ta a pályát, a két napra tervezett öt futamot, 
azután sebtiben kiment pályát rakni. a neve-

zéskor kapott timu emlékversenyes matricák-
kal a hajókat kidekorált, a zsűrihajót követő 
mezőny kifelé hátszelezve tapasztalhatta meg 
az élénkülő szelet, a bóra pöffjeit, a parttól távo-
lodva növekvő hullámokat. a rajt picit késett, 
viszont a 15-ről 22 csomó felettire élénkült szél-
ben – azon túl, hogy senki nem maradt szára-
zon – a laseresek kifejezetten gyorsan teljesítet-
ték a pályát. a radiálosok közül a felnőtt Bagyó 
áronnak szólt a duda, őt Bujdosó matyi és milica 
Dukic követték. a 4.7-eseknél galambos kristóf 

nyerte meg az első futamot bitang jó idővel, őt 
Hirschler rebeka és Jackel Ferdinán követték. 
a visszalőtt rajtú optimistesek befutására várva 
az erősödő szélben Zsombi a partra rendelte 
a mezőnyt. a menet közben megfogyatkozott 
létszámú optimistes mezőnyt a horvát csapat 
vezette: Deni martinovic lett a futamgyőztes 
alex kolic előtt, őket követte rácz karina. az 
időközben közel 30 csomósra erősödött, a part 
alatt erősen pöffös szélben jó edzés volt partot 
érni – a borulásokban kifáradt andrét például 

várAkozáson felül, több mint félszáz hAjó nevezett.
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kvázi utcai ruhában Virág Zsófi váltotta kifelé – 
önként és örömmel.

a kikötőben egy ideig várt a rendezőség a szél 
enyhülésére, de koradélután lemondott a további 
szombati futamokról. Délután a pomeri jacht klub 
Boccaporta vendéglőjében válogatott finomságok 
mellett emlékeztek meg a versenyzők Zsombi sza-
vait követve a verseny névadójáról.

a tervek szerint vasárnap korábbira terve-
zett rajtot a rendezőség a szélerő miatt a par-
ton halasztotta. kisvártatva azonban vízre ment 
a mezőny a szombatihoz hasonló szélben. 

Zsombi kérésére az edzők a kevésbé tapasz-
talt versenyzőket a biztonság érdekében ezút-
tal a parton hagyták. az előző napi tempókat 
figyelembe véve a zsűri az optimisteseket raj-
toltatta elsőként – ezúttal is kétszer, de az álta-
lános visszahívást követően a második rajtnál 
így is kinn volt három hajó. az optimistes rajt 
előtt külön öröm volt nézni a tengeralattjárózott 
Vida pöti tempós vízlapátolását – Berecz Zsombi 
Boatshow-s grindolását is megszégyenítő tem-
póban igyekezett kimerni a hajóját. mindezt 
nem csendben tette : - )

az első kör mindegyik mezőnynek kemény 
volt, sokan már a rajt előtt borultak többször, 
de a futam alatt is megcápáztak páran – köz-
tük az első futamon második horvát verseny-
zőnek sem sikerült az indulás. a futamon az 
optimisteseknél ismét Deni martinovic nyert, 
másodiknak az időközben legyengülő szélben 
Jeney máté futott be remek vitorlázással, har-
madikként pedig sara mujesic. a radiálosoknál 
a legszebben rajtoló, és a második kreuz szélfor-
dulóját remekül kihasználó Dénes Benyó nyert 
futamot Bujdosó matyi és milica Dukic előtt, 4.7-
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esben pedig ismét galambos kristóf futott be az 
élen, ismét Hirschler rebeka előtt, míg a harma-
dik helyet ezúttal újváry Dénes csípte el.

az elszaladt idő miatt a rendezőség újabb 
futamot nem indított. a hajómosást-pako-
lást követő késő-délutáni eredményhirdetésen 
a díjazottak pöpec neil pryde és gill cuccokat 
kaptak tárgynyereményként, trófeaként pedig 
kézzel készített, laminált nonfiguratív karbon 
plasztikát, amit Zsombi készített személyesen 
(bár többen pirire tippeltünk), és amit látva az 
egyik, a dobogóról lelépő versenyző meghatot-
tan mondta: „ez olyan timus lett…”

azt hiszem, ezzel egyikünk sem vitatkozna 
– sem a trófea, sem maga a verseny kapcsán. 
reméljük, jövőre sokkal többen emlékezünk 
timura vitorlázva.

Aki pedig nem tudná, íme, az eredmények: 
a két futam alapján optimist ifiben meggyőző 
fölénnyel a horvát Deni martinovic (Vega) nyert 
klubtársa, sara mujesic és Bihary ádi (yka) előtt, 
míg serdülőben lászlófy ábel (sVe) lett a győz-
tes klubtársait, Jeney mátét és ralovich Dávidot 
megelőzve. az optimistes lányok között sara 
mujesic végzett az élen rácz karina (mVm) és 

nora glusic (Vega) előtt. a legfiatalabb verseny-
zőnek járó díjat a házigazdák részéről aurora 
palko (Vega) vehette át.

az yka csapatából összetettben ádi a 4., 
Dominik a 8., pöti a 9., Balu a 22., kispifu a 23. 
helyen végzett.

laser 4.7 osztályban is elég egyértelmű volt 
az elsőség kérdése: galambos kristóf (mVm) két 
első hellyel nyert, Hirschler rebeka (FVsZ) két 
másodikkal lett a második a harmadik Jackel 
Ferdinánd (FVe) előtt. Hirschler rebeka egyút-
tal a legjobb női laser 4.7-es versenyzőnek járó 
díjat is elnyerte. az yka 4.7-esei közül Domo, 
kata és marci azonos ponttal a 9-11. helyen 
végeztek, Dorka a 13., andré a 14. lett.

laser radial ifjúsági osztályban Bujdosó mátyás 
(sVe) nyert kiegyensúlyozott versenyzéssel (két 
második hely), Dénes Benyó (yka) és Hirschler 
ludovika (FVsZ) előtt. a legjobb felnőtt női ver-
senyző az abszolút harmadik helyen végzett 
szerb milica Dukic, míg a legjobb felnőtt verseny-
ző az abszolút második helyezett Bagyó áron 
(mVm) lett. az yka versenyzői közül az abszolút 4. 
Benyót követve Viki a 6., Frank a 7., Böli a 8., Zolee 
a 10., míg az alsótagot tört DomiDí a 11. lett.

köszönjük mindenkinek, aki vitorlázott, szerve-
zett, pakolt, szállított, vendégül látott (köszön-
jük, ira és palkó!), fotózott (köszi, toni!), rajzolt, 
játékot talált ki, posztolt (igen, gémesi Jókára 
gondolunk!), egyszóval segített az első timu 
emlékversenynek olyan nagyszerűnek lenni, 
amilyen lett.

akinek ez nem volna elég, az nézze meg 
a srácok képeit és a részletes eredménylistát 
az YKA oldalon!

Jövőre, veletek, ugyanitt! legközelebb pedig 
találkozunk az agárdi szezonnyitó versenye-
ken, és persze a ranglistának számító majthényi 
Emlékversenyen! Addig is jó szelet! •

„ez olyAn timus lett…”
Azt hiszem, ezzel egyi-
künk sem vitAtkoznA – 
sem A trófeA, sem mAgA 
A verseny kApcsán.

https://www.facebook.com/yachtklubagard
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köszönjük mindenkinek, Aki 
vitorlázott, szervezett, 
pAkolt, szállított, vendégül 
látott
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azok után, hogy a Budapest Boat show látvá-
nyosan kimozdult a mélypontról, kíváncsian 
vártam a tullni kiállítást. ausztriában 43 éve ren-
dezik meg ezt a kiállítást, mely sok szempont-
ból hatással van a magyarországi hajózási piac-
ra. a 9 kiállítási csarnok 25000 m2-én 19 ország 
370 kiállítója küzd a várhatóan 45000 látogató 
kegyeiért. a magát a közép-kelet európai tér-
ség legnagyobb hajós eseményeként meghatá-
rozó seregszemle csütörtöktől vasárnapig tart 
nyitva. azt gondoltam, a legjobb a csütörtöki 
látogatás akkor biztosan nem lesznek túl sokan. 
tévedtem. már a parkolóhely zsúfoltsága is érez-
tette, hogy nem leszünk kevesen. a kiállítók min-
den rendelkezésre álló területet elfoglaltak, de 
a látvány eléggé kaotikusra sikeredett. két csar-
nokban láthattunk vitorlásokat, ez azt is jelenti, 

Hajókiállítás tullnban
kiállítás

gerő anDrás
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hogy a BBs-hez viszonyítva a vitorlázás nem 
foglalt el lényegesen nagyobb területet. a kíná-
lat lényegesen bővebb, de a hajók mérete alig 
lépi át a 40 lábat. ezt a kínálatot a magyarok 
is szélesítették olyan színvonalas termékekkel, 
mint a code 8, a Flaar, a scholtz, az eliott, a Fly 
vagy az elektromotorost bemutató stickl-yacht. 

a düsseldorfi kiállítás összehasonlíthatatla-
nul színvonalasabb megjelenése nem kérdés, 
de számomra a BBs is kellemesebb arculati 
emléket hagyott. talán a nem túl fegyelme-
zett standkiosztás, de lehet, hogy a megkopott 
műszaki infrastruktúra rontja az összképet, de 
számomra csalódást keltő a látvány. nyilván 
ez a rendezvény is megsínylette az általános 
gazdasági visszaesést. néhány éve az osztrák 
főváros is próbálkozott egy új kiállítás beveze-
tésével, de a tradíciók erősebbnek bizonyultak, 
a tullni rendezvény maradt, Bécs többé nem 
próbálkozott. ami viszont kellemes meglepetést 
szerzett az a kutyás látogatók nagy száma. Bár 
itthon sincs tiltva a kutyás belépés, a standok 
között a kísérőprogramban résztvevő kutyáso-
kon kívül nem sok négylábú tette tiszteletét. 
azt gondolom, hogy ez a különbség elsősorban 
kulturális okokra vezethető vissza, mint a szer-
vezők szándékaira.

Hosszú ideig, egy időben rendezték a BBs-t és 
a Boot tulln-t. emiatt több potenciális kiállítót 
is vesztett a budapesti esemény. ez a probléma 
megoldódott mióta nem az Utazás kiállításhoz 
kötődik a Boat show. ma, amikor a BBs főként 
a vitorlások kiállítása nehéz lenne kigazdálkod-
ni egy önálló rendezvényt. a BBs mellett most 
a FeHoVa biztosít elegendő látogatót. a Boot 
tulln a vizes hobbikat gyűjti egy rendezvény-
be. a búvárok, a kajakosok, a szörfösök mellett 
megjelentek a stand up padelling-esek, vagyis az 
állva- evezősök, a karbon-testű evezős készségek 
a felszerelés, alkatrész és ruházati vállalkozások. 
két csarnokban motorosok egy harmadikban 
csak gumimotorosok főleg kis riB-ek. aztán volt 
egy csarnok ahol a hajószállító trélerek vonultak 
fel. De itt is láthatóak elektromos motorosok, és 
olyan különlegességek mint a propángázzal haj-
tott külmotor. nem is tudom, hogy egy ilyet tilta-
na e a balatoni szabályozás. 

itthon is el lehetne gondolkodni azon, hogy 
a BBs mellé vizes tematikát csoportosítani, 
ahogy Düsseldorfban is jól megfér a horgászat 
a hajózással. a horgászt jobban érdekli a hajó-
zás, mint a vadászt. Hiszem, hogy többen hor-
gásznak hajóból, mint ahányan lövöldöznek. 
Kivételt talán csak a rajteljárások képeznek. •

A horgászt jobbAn 
érdekli A hAjózás, mint 
A vAdászt. hiszem, hogy 
többen horgásznAk 
hAjóból, mint AhányAn 
lövöldöznek. kivételt 
tAlán csAk A rAjteljá-
rások képeznek.
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sZUtor Ferenc

a FelVáltVa ősZies maJD taVasZias Volt 
a tél. ValaHogy kimaraDt a Fog Vacog-
tató HiDeg, a Heteken át tartó kÖD.

ilyen télen pedig annyira nem is tűnik fel, hogy valami hiányzik. 
aztán amikor az első igazán tavaszias napon beállítunk a kikö-
tőbe, egyszerre rájövünk, hogy attól még, mert nem kellett 
havat lapátolni, és mert nem repkedtek a mínuszok attól még 
nagyon hosszú volt ez a tél is.
mindig izgalmas a szezonkezdet. a kikötő egy kicsit átalakul, itt-
ott megújul. a régi hajók közé keveredik egy-egy új lakó és így 
az étterem teraszán is találkozunk majd új arcokkal. 
így van ez a marina Fűzfőben is, ahol most a parti sétányt újít-
ják fel, ahol nyaranta sokan sétálnak ki egy pillantást vetni az 
öbölre. a sirályban már várják a vendégeket, készítik a finom 
fogásokat, napfényben úszik a terasz.
Jó szezonkezdetet mindenkinek!

www.marina-fuzfo.hu

enyhe volt a tél, de hosszú!



Marina Fűzfő

TARTALOM47

KIKÖTŐ                              · marina Fűzfő



Marina Fűzfő

TARTALOM48

KIKÖTŐ                              · marina Fűzfő



BALATONFÜRED

TARTALOM49

KIKÖTŐ                              · Füredi séták 2.

Demonstrációt hirdettek Füredre, melyben az 
alaplátványosságot az erzsébet királyné díjas Víg 
attila tárlata biztosította. Víg attila festészetét 
nem nagyon ismerem, de felbukkanásainak sok-
színűsége kétséget nem hagy afelől, hogy tisztá-
ban van a nyilvánosság kezelésének fortélyaival. 
állított már ki uszoda vízében, taxik utasteré-
ben, városi piacon, de konvencionális kiállítóter-
mekben is befogadják képeit az országhatáron 
kívül is. most sem okozott csalódást. a sílécek-
kel, bringákkal támogatott tárolók azt sugall-
ták – mint megtudtam –, hogy a balatoni sze-
zon igenis meghosszabbítható. ez biztosan így 

van, de szerintem az ügybuzgalmat okafogyot-
tá tette az a leírhatatlan tömeg, mely a füredi 
mólón, a sétányokon és a vendéglátóhelyeken 
élvezkedett a március elejei napsütésben. a még 
ingyenes városi parkolók tömve autókkal, szóval 
nem Füred az a hely ahol baj van a szezonnal. 
a kiállítás 83 percig tartott nyitva, ezzel is jelez-
ve, hogy még 83 nap van hátra a nyár beköszön-
téig, és addig is jó lenne, ha mind többen élvez-
nénk a Balaton látványosságait. Vettem a buz-
dítást és nekiindultam a Zákonyi Ferenc utcai 
sétánynak, csak úgy látványt nézni. a Byc-ben 
folyó rekonstrukció már a város vízfelőli arcula-

tára is jótékonyan hat. a móló felől nézve is jól 
mutat a lepusztult hangár helyén emelkedő új 
objektum. a silver átrium kihelyezett asztalai 
benépesültek. a karolinában csak némi sorállás 
után lehetett helyhez jutni. a kikötőkben bein-
dult a tavaszi algagátlós javítgatós nyüzsgés, 
feledtetve, hogy tavaly ilyenkor csapott le a tél 
legkeményebb időszaka. a kerékpárút városi 
szakasza is új burkolatot kapott, míg a sétány 
igazi attrakciót kínál az erre fogékony arra járók-
nak. a csiszolt mészkőburkolat egyhangúságát 
vidáman kanyargó bazaltkockás ösvény teszi 
játékossá. látom lelki szemeim előtt, ahogy az 

Füredi séták 2.
gerő anDrás
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A kiállítás 83 percig tArtott nyitvA, ezzel is jelezve, hogy még 83 nAp 
vAn hátrA A nyár beköszöntéig, és Addig is jó lenne, hA mind többen 
élveznénk A bAlAton látványosságAit.
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ösvénykövetők útjogvitába keverednek az irány-
ra tartó hagyománytisztelőkkel. mindenesetre 
„úton-útfélen” aktív pihenésre szolgáló design 
készségek teszik próbára az ügyességünket, 
vagy azokét, akiken röhögni akarunk. nem 
gúnyolódom, tényleg lesz mivel játszani a tesco 
felé menet!

sajnos a két magas épület – a Hotel Füred 
és a marina – környékét fanyűvők lepték el 
és teljesen kipusztították a terület évtizedes, 
a két betonmonstrumot legalább három szint 
magasságig fedő fáit. Ha az volt a cél, hogy az 
út és a sétány felől jobban látsszon a Balaton, 
akkor a két házat is le lehetne bontani, de így 
most úgy néz ki a két tájsértő torony, mint fütyi 

fanszőrnyírás után. elegem is lett az egész-
ből és engedve a többéves halogatott kísér-
tésnek elindultam hegyet mászni. az arácsi 
kormos csárda feletti fakereszt viszonylag köny-
nyen leküzdhető túracélpont, zseniális kilátás-
sal a városra. mint tudjuk: menés közben jön 
meg az étvágy! kiderült, hogy ez a nevezetes-
ség része az országos kéktúra útvonalnak és 
innen nem messze egy újabb kilátóra lelhetek, 
ha követem a kéket, ami itt egyben tanösvény 
„aranyember útja” elnevezéssel. a cél termé-
szetesen a 315 méter magasan lévő Jókai kilá-
tó. szégyellje más is magát, aki még nem járt 
ott! lenyűgöző látvány a tó, a csopaki öböl, 
a tihanyi félsziget, belátni a nyugati medencé-

be, és a hegy lábánál ott az egész város. még 
a két csúnya parti szálloda is jobban néz ki 
felülről, de azért a vörös és a fehér templom 
még mindig jobban illeszkedik a tájba.

lefelé menet letérve a kijelölt útról, nem 
messze a kereszttől egy bekerített telken muf-
loncsapattal találkoztam. a hat nemes vad 
domesztikált háziállatként nehezen elképzelhe-
tő, kíváncsi lennék mi a célja a tartásuknak.

az elkövetkező hétre is meleg napsütéses 
időt ígér az időjós. a BFyc-ben elindult a hiva-
tásos hajó vezetőképzés idei első csoportja. 
mint tanonc magam is részt veszek, így kiélvez-
hetem az év eddigi legmelegebb hetét. majd 
mesélek… • 

A cél természetesen A 315 méter mAgAsAn lévő jókAi kilátó. szégyellje 
más is mAgát, Aki még nem járt ott! lenyűgöző látvány A tó, A csopAki 
öböl, A tihAnyi félsziget…
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A byc-ben folyó rekonstrukció már A város víz-
felőli ArculAtárA is jótékonyAn hAt. A móló 
felől nézve is jól mutAt A lepusztult hAngár 
helyén emelkedő új objektum.
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A kerékpárút városi szAkAszA is új burkolAtot 
kApott, míg A sétány igAzi AttrAkciót kínál Az 

erre fogékony ArrA járóknAk. 



BALATONFÜRED

TARTALOM54

KIKÖTŐ                              · Füredi séták 2.

sAjnos A két mAgAs épület – A hotel füred  
és A mArinA – környékét fAnyűvők lepték el és teljesen 

kipusztították A terület évtizedes fáit. 
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hA Az volt A cél, hogy Az út és 
A sétány felől jobbAn látsszon 
A bAlAton, Akkor A két házAt is le 
lehetne bontAni,… 

(archív felvétel)
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de így most úgy néz ki A két 
tájsértő torony, mint fütyi 
fAnszőrnyírás után. 
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a tótól nem kellett januárban sem megválnom: 
míg a városban lassan köddé vált a szürkeség, 
és az aszfaltszagú estékbe elkezdett belehalni 
a szél, nekem Füred és tihany dombjai jutot-
tak. ahol látszólag ugyanúgy zajlik az élet, csak 
éppen télen sem fakul ki a fény, és délután futni 
lehet a Belső tónál, vagy besétálni a naplemen-
tében a vonyókat is akár.

és hát persze bármikor meg lehet látogat-
ni olimpiát. a 470-t ősszel elraktuk precízen 

ponyva alá, groszt érintő mindenféle tervek-
kel, amiket ugyan félresöpört kicsit közben az 
idő, a karácsonyra kapott kötélseklis spi schott 
szettel viszont nem kevésszer álmodtam janu-
ár-februárban – akkor is, amikor a feje tetején 
állt éppen a világ. mert állt az idén is: lezártam, 
átrendeztem, kitakarítottam, újrakezdtem, meg-
próbáltam, megint átrendeztem, megint lezár-
tam, és úgy tovább, így aztán gyorsan el is telt 
a február.

az első tavasz nap meleg és fényes volt, 
ennek ellenére nagyon fájt. a vízen elsőként 
a melgesek jártak, először csak csopakról, aztán 
párban – a genakkeres meneteket nézve már-
cius első hétvégéin egyre kevésbé gondoltam 
hidegnek a 8 fokos vizet a kishajózáshoz… 
a harmadik hétvégén aztán 3 melgest néztem 
tihany tetejéről homályos távcsövön át – az idő 
jó lett volna, de olimpiának mégis várnia kellett 
rám még néhány napot és éjszakát. 

szezonnyitó

sZerZő: koVács Vica, Fotó: JUHásZ pisti és én

márciUs megint. és iDén nem FáJt a tél. a 2013-as minDen iDők egyik sZe-
ZonJa igaZáBól Vég nélkül keZDett Bele aZ úJBa. noVemBer Után aZ 
éV Hamar Véget ért: aZ éJFél tiHany alatt pont Ugyanolyan sZép, mint 
kenesénél, Ha aZ Öreg HÖlgy FeDélZetén. iDén aZ úJéVre csenDes lett 
a tó, és kisimUlt aZ ég, De DélUtán még napFényes sZélBen VirtUál 
BóJáZHattUnk a lellei BaVariakkal aZ első sZilVesZteri regattán: 1 HaJó 
Helyett Végre tÖBB is VíZen Volt 2013. Utolsó napJán. Verseny Volt, Bol-
Dog és ViDám, még Ha egy HaJó sem Vette UgyanaZt a BóJát…

FILM
I. szIlveszteRI Regatta  

2013-14

http://www.youtube.com/watch?v=2b1L9R2jLIQ
http://www.youtube.com/watch?v=2b1L9R2jLIQ
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A tótól nem kellett jAnuárbAn sem megválnom: 
míg A városbAn lAssAn köddé vált A szürkeség, 
és Az AszfAltszAgú estékbe elkezdett belehAlni 
A szél, nekem füred és tihAny dombjAi jutottAk.
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olimpiánAk várniA kellett rám  
még néhány nApot és éjszAkát. 



TARTALOM60

KIKÖTŐ                              · szezonnyitó

aztán egyszer csak hétfő estére spontán 
összeállt a kép. a szükséges és a notebook mellé 
béka, neoprén zokni, napszemüveg, mentőmel-
lény. Füred nem adta magát könnyen az előző 
hetekben, és ez kedden sem lett másképp, de 
némi bicikli szerelés után ott álltam végül a 470 
oldalánál: 20 fok, 10 csomó, napsütés. most már 
biztos, hogy idén először március 18-án sójázom 
be olimpiát.

a tihany takarásából lefutó nyugati random, 
de a vízre érve teljesen egyértelmű csíkokkal 
mutatta az utat. minden évben azon gondol-
kodom az első kishajós napon, hogy tavalyhoz 
képest mennyivel leszek lassabb, hol leszek 
gyengébb, vagy éppen ingatag, de idén nem 
volt baj sem az erőmmel, sem a gyorsaságom-
mal, és a kikötőt elhagyva a balanszot is gyorsan 
helyre tette néhány fordulónyi állva kormányzás.

mert igazából az történik, hogy olyan egysze-
rű és könnyed lesz hirtelen minDen, amikor az 
ember a téli szünet után újra a hajóján áll – és 
legyen az a hajó akárhány láb, megszűnik azon-

nal minden, ami fáj. tökéletes egykezes első 
napra való nyugati fújt gödrös és Füred előtt az 
öbölben: pont annyira pöffös, hogy néha fino-
man rá kelljen engedni a nagyvitorlára, de köz-
ben elég erős ahhoz, hogy 50 kiló hátrahajol-
hasson az oldalán. tavaly olimpiával nagyrészt 
a másik parton hajóztam, úgyhogy jól esett 
tanulni a gödrösi partmentét: a tihany alatt 
hajolgató szélben a Hajógyár felé meg is lepett 
néha egy-egy átbukó nyugati. olimpia gyönyö-
rűen vette az erősödéseket, a téli nagy hallgatás 
után finoman megdőlve csapta szét maga alatt 
a vizet.

a víz és a szél minden évszakban csodás, de 
a partot ritkán látni annál bájosabbnak, mint 
ezekben a hetekben: a nagyon meleg márci-
usban idén egyszerre virágzanak a fák – fehér-
től a sötét rózsaszínig, és tényleg nem csak 
a mandulák! Visszafelé a strand előtti takarás 
félkörét meghagytam a kacsáknak, és inkább 
Zamárdi irányába bőszeleztem ki magamból 
az elmúlt hónapokban begyűjtött feszülése-

ket, maradék egyensúlyvesztést, elnyomott 
gyászt ezen a meséből előkerült napon. a tó 
az enyém volt és olimpiáé: a lassan csökke-
nő pöffökben mindegy lett a kivel, a hogyan, 
a mikor vagy a kell, csak a folyékony, cselekvő, 
kizárólagos figyelem maradt, ami a vitorlázás-
nak jár. ahogy a nap lejjebb csúszott, és a szél 
lassan elcsitult, nem számított semmi más, 
csak az optimális szög, a sebesség, a víz meg 
a szél – olimpiával igazi mindigjó, éberségre 
és türelemre egyszerre tanító első napot kap-
tunk idén.

életem legjobb vitorlázásai többkezesek, és 
sokszor darabokra tépnek. a mezítlábas kedd 
délutáni egyedüllét végtelen nyugalma után 
persze ismét a spi sottal álmodtam többes 
számban hajnalban, miközben több, mint 20 
csomó szórta a levegőbe puha, nagypelyhes, 
rózsaszín hózáporként Füred összes fájának szir-
mait a szikrázó napsütés alatt.

nekem már megintjó… – legyen minél hama-
rabb nektek is! •

mert igAzából Az történik, hogy olyAn egyszerű 
és könnyed lesz hirtelen minden, Amikor Az ember 
A téli szünet után újrA A hAjóján áll
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olimpiA gyönyörűen 
vette Az erősödéseket, 
A téli nAgy hAllgAtás 
után finomAn megdőlve 
csAptA szét mAgA AlAtt 
A vizet.
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olimpiávAl igAzi mindigjó, 
éberségre és türelemre  
egyszerre tAnító első nApot 
kAptunk idén.
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sZUtor Ferenc

a protect loopX-et bátran nevezhetjük Ducktape V2-nek. 
tudjuk, hogy egy hajón mennyi mindenre lehet használni 
egy ragasztószalagot. képzeljünk el akkor egy olyat, amivel, 
mondjuk, 8x körbetekerünk valamit és ráakaszthatunk több 
mint négy tonnát. na, a protect loopX ragasztó éppen 
ilyen.

a szalagba integrált UHmWpe (röviden: ultra-high-
molecular-weight polyethylene) más néven Dyneema szá-
laknak köszönhetően igen kis súly és egyszerű felhasználha-
tóság mellett extrém terhelésnek is ki lehet tenni az össze-
ragasztott alkatrészeket. a legkisebb kiszerelésben például 
a 12mm széles és mindössze 76 micron (0.076mm) vastag 
szalag 8 rétegben tekerve 515 kiló súlyt bír megtartani úgy, 
hogy saját súlya mindössze 11 gramm. nincs csomózás, 
nincs kötélvagdosás, csak néhány karika a szalagból. 

egy ideig formáljuk a szavakat, aztán csak annyit mon-
dunk, hogy: „tyű”.

persze a terhelésnek megfelelően, többféle szélesség-
ben és erősségben kaphatóak a loopX tekercsek. sajnos 
magyarország egyelőre nincs fent a boltok listájában, de 
talán előbb utóbb… • 

4 tonnás ragasztószalag
lesZakaDt egy csiga? ragasZD VissZa!

video
bővebb információ
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Szutor Ferenc: Terveidben visszatérő momentum a “bionikus” 
szó. Ezzel a megjelöléssel talán leginkább a sci-fi könyvekben 
és a cyberpunk világban találkozhatunk. Elnézve a műveidet itt 
azért ennél többről van szó. Mire gondolsz, amikor azt mondod, 
hogy bionikus?

Buzási szilveszter: a bionikus jelentése: a természetben kifejlődött meg-
oldások átültetése a technikai gyakorlatba. egyszerű példa erre a tépőzár, 
amit növények ihlettek. a designtervezésben mindig egy konkrét problé-
mát kell megoldani, ami az adott terméknél fellép, általában a marketing 
stratégiájának megfelelő irányban. egy tervezési folyamatban egy lépéssel 
az igények elé segítheti a designert ha a természetben már évmilliók óta 
egyszerűen működő megoldásokat tanulmányozza s alkalmazza. 

Sz.F.: Elnézve az alkotásaidat nagyon fontos számodra a zöld 
energia, a fenntartható fejlődés, a természet. Innen csak egy 
karnyújtásnyira van a vitorlázás, hiszen mindezeket ötvözi. De 
hogyan öltött testet pont egy ilyen katamarán? Esetleg magad is 
vitorlázol?

Bionikus hajózás, álom vagy valóság?

sZUtor Ferenc

BUZási sZilVesZter a 2014-es BUDapest BoatsHoW sZínpaDi programJáBan sZerepelt. terVei, 
Ötletei egysZerre FormaBontóak, innoVatíVak és sZépek. sZilVesZterrel a Bionikáról, 
a termésZetről és aZ innoVáció sZerepéről BesZélgettünk.
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B.sz.: igen fontos a természettel való együttélés. ez nem csak azért van 
mert ez mostanában „divatos”, hanem azért is mert a természet működé-
sét elemezve sokszor a szükséges megoldásokat is megkapjuk tőle. 

a vitorláshajó közel 7000 éve része az ember történelmének, szemben 
például az autóval, ami alig múlt 100 éves és jellemzően nem is környe-
zetbarát. a vitorláshajónak nincs olyan része, ami a természetben már ne 
létezne, és azt hiszem ettől igazán harmonikus jelenség. 

Sz.F.: Hogyan lesz egy vitorlás bionikus és miért lesz katamarán?
B.sz.: Ha bionikus, akkor a természetben meglévő megoldást fog alkal-
mazni. mint designer párhuzamot kerestem a vitorlás és az élő világ 
között. arra jutottam, hogy a vitorlás nem más, mint egy halnak és egy 
madárnak az összeolvadása. készítettem egy fotómontázst belőlük és 
azt vettem észre, hogy méretarányosan egyeznek az állatok és a vitorlás 
funkcionális elemei. ez egy nagyon érdekes pont volt a fejlesztésben! 

a hajó két részre osztható a természeti közegek szempontjából. a víz 
alatti és a víz feletti rész. a víz alatti rész nagyon fontos, mivel a víz 1000 
x sűrűbb, mint a levegő, de elfogadjuk, hogy azt jól megtervezték, s 
ehhez kérjük a mérnökök segítségét. ez a vásárlók szempontjából is egy 
olyan terület, aminek a paramétereivel a továbbiakban nem foglalkoz-
nak. mivel mi is a víz felszíne fölött létezünk, és az a fontos hogy ott mi 

történik. persze ha halak lennénk, az egész történet megfordulna, s for-
dítva gyönyörködnék a szép hajókban mit sem sejtve, hogy ott fent mit 
fúj a szél. 

De visszakanyarodva a katamaránhoz, a projekt lényege az volt, hogy 
hogyan lehet átültetni ezt a bionikus csúcstechnológiát a kedvtelési 
vitorlázásba. Jellemzően minden innovációt a versenysportban próbál-
nak ki először. mint például az autóknál a Forma 1-ben. csak ezután 
alkalmazzák a hétköznapokban. ez adott ötletet arra, hogy a vitorlázás 
F1-jének innovációjából szárnyvitorla technológiát válasszam.

Hogy miért lett katamarán? a hajó utánozza a madár szárnyak össze-
csukódását, ahogy a madár a testéhez csukja. az árbocok nagyon közel 
lettek volna egy egytestű hajón és így esett a választás a katamaránra. De 
lehet, hogy szakemberek majd megcáfolnak… 

később, ahogy tanulmányoztam a kétárbocos katamaránokat, előjöttek 
olyan előnyök, amik kedveztek ennek a felépítésnek. ilyen például, hogy 
nem kell olyan magas árbocot építeni, így pedig stabilabb lehet a hajó, 
és ha hátra csukódik a vitorla, nem lóg ki olyan messzire, mint egy egy-
árbocos megoldás tenné. egyébként, hogy másik kérdésedre is válaszol-
jak, valóban van közöm a vitorlázáshoz, bár csak amatőr vitorlázó vagyok. 
remélem, egyre több időm jut erre a sportra.
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Sz.F.: A BoatShow-n a nézők köreiben nem csak olyan laikusok 
ültek, mint mondjuk én magam, hanem elismert hajóépítők is. 
Scholtz Imre csatlakozott is a beszélgetéshez és hangot adott 
szkepticizmusának. Vajon milyen messze van egy ilyen vagy 
hasonló hajó megvalósításának lehetősége?

B.sz.: közelebb, mint gondolnánk. az ötlet folyamatosan fejlesztés alatt 
van, és a technológia is folyamatosan fejlődik, így egyre hatékonyabbá 
válik a koncepció. Ha sikerül lemodellezni egy működő kb. 30 lábas hajón 
a működést, akkor egy nagyon jó megoldást lehet a kedvtelési hajósok 
kezébe adni, amivel egyszerűen és hatékonyabban fognak tudni vitorláz-
ni. a lehajtható árbocnak több területen lehetnek előnyei. ilyen a szállítás, 
tárolás, javítás, vagy folyókon, folyamokon hidak alatt áthajózás.

Sz.F.: Rajzokon meglehetősen részletes a hajó terve, legalább is, 
ami a formatervet illeti. Egy ilyen rendszernél viszont igen komp-
lex erőhatások érik a hajótestet és a szárnyakat. Számítógépes 
modellezésnek is alávetetted már a tervet?

B.sz.: igen itt vagyunk egy olyan pontnál ahol a design és a mérnöki 
fogalmak keveredni kezdenek. a design új megoldásokat hoz az ergo-
nómiai problémákra és nem csak a „vonalakat rajzolja”. a kivitelezéshez 
pedig elengedhetetlen a mérnöki munka. De ez az ötlet eszébe juthatott 
volna egy mérnöknek is. ez mindegy. az egész hajó egy olyan program-
ban épült, amit a mérnökök is használnak. konkrétan a szoftver, amit hasz-
náltam eredetileg is hajótervező eszköz. Ha design terveket mérnökökkel 
együtt készítjük, akkor a számítógépen rajzolt hajó elemeit egyszerűen 
ki lehet munkálni sablonnak, marással vagy akár 3d nyomtatóval is meg 
lehet építeni a hajót. ez ilyen egyszerű.

Sz.F.: Az előadáson elhangzott az is, hogy a koncepció nem új, 
sőt, hamarabb papírra vetetted, mint ahogy megszületett a Fifty 

Fifty a pauger műhelyben. Milyen visszajelzések érkeztek hozzád 
eddig? Van esetleg olyan érdeklődés, aminek a végeredménye 
egy működő prototípus lehet?

B.sz.: igen a diplomamunkámat 2011 januárjában prezentáltam, s 
a Fifty Fifty ez után született meg, ha jók az információim. (a 2012-es 
kékszalagon mutatkozott be. – a szerk.)

nem tudom, hogy hatással volt e rá, de ha igen, akkor nagyon örülök 
neki. a kétárbocos katamarán egyébként már régi ötlet. Van több gyár-
tó, aki ilyen típusokat készít durván 23- 52 lábig. amire viszont büszke 
vagyok, hogy a műszaki megoldásom teljesen új, és szabadalmaztattam is 
2013-ban.

Sz.F.: Weboldaladon számtalan szép és érdekes koncepció látha-
tó, melyekről sokat lehetne beszélgetni. Az autó – hajó párhu-
zamról szóló rajzodat pont nem találtam meg, pedig az előadá-
sodban erről is volt szó röviden. Hogyan is képzelted ezt el?

B.sz.: a carlike sailboat egy olyan terv, ami autószerű hajó designját alkal-
mazza abból a célból, hogy minél több embert lehessen vízre csábítani. 

De többek közt vannak hibrid hajó terveim is szél és elektromos, szél-
kerekes – elektromos, vagy akár tisztán elektromos meghajtással. ami 
nagyon érdekes, hogy az elektromos motorok illetve akkumulátorok fejlő-
désével egyre közelebb kerül a zöld megoldás a vízi élethez. ez az iparág 
nagyon gyorsan változik.

a nap és szélenergia új alkalmazásával nagyon érdekes dolgok szület-
nek. a Balatonon sem fúj mindig a szél viszont süt a nap :) 

ennél jobb végszót én sem tudok hozzátenni. kívánom, hogy szilveszter 
tervei közül minél több kerüljön megvalósítási fázisba, és az élet minél 
több területén így a hajózásban is minél nagyobb területet nyerjenek 
a természet által ihletett megoldások. Köszönöm a beszélgetést! •
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vitorlakészítők  
és boltok itt  
érdeklődhetnek. 

Világító cérna
sZUtor Ferenc

mindig van új a nap alatt. most éppen a tale lites világító széljelzői!
lelkes kezdőktől a profi vitorlázókig mindenki ismeri a vitorlákra ragasz-

tott széljelző szálak fontosságát és szerepét. a legkisebb hajóktól a 40-50 
lábas vitorlásokig szinte mindenhol megtalálható ez a „műszer”.

nem túl összetett a dolog, hiszen elég egy jól látható cérnát felragaszta-
ni, és már meg is oldottuk a feladatot.

éjszaka azonban már nehezebb a helyzet. aki próbálta, az tudja, hogy 
a fejlámpás megoldás nem az igazi, hiszen 5 percenként ki/be kapcsolgat-
ni a lámpát nem öröm, arról nem is beszélve, hogy utána percekig semmi 
mást sem lát az ember csak foltokat.

a profik foszforeszkáló szalagok felragasztásával próbálkoznak, de ez 
igen macerás és nem is feltétlenül hozza a várt eredményt.

itt van hát az igazi újdonság, amire mindenki várt!
a philips által fejlesztett igen könnyű leD technológiás világítás lehető-

vé teszi, hogy közvetlenül a széljelző cérnába építsék a fényforrást. mivel 
ezek a ledek igen kis áramigényűek, ezért egy kis akkumulátorról is órákig 
világítanak.

a gyártó szerint bármilyen vitorlára felragasztható átalakítás nélkül!
azért ne követeljétek rögtön kedvenc boltotokban ezt a megoldást. 

2014. júniustól kezdik csak gyártani. a boltoknak azonban érdemes érdek-
lődni, talán a Kékszalagra már érkezhet néhány készlet! •
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a hajós világ szeret kasztosodni. Vannak a hivatásosak és az élvezkedők, 
a motorosok és a vitorlázók, de ezen belül is klikkesedünk rendesen. mi 
vitorlázók régebben vagy a versenyző vagy a túrázó csoportot választhat-
tuk, amíg meg nem jelent egy igen igényes új csoport. 

ők a „daysailerek” akik szemben a pejoratív „sontag seglerek”-től – amit 
az autózásban vasárnapi autósnak ismerünk – valódi ínyencek. nem lak-
nak a hajón, nem túráznak napokig kikötőktől kikötőkig, ők csak vitorláz-
nak. a kikötő közelében van házuk, így a vitorlázás a napi program része, 
amit csak addig űznek, amíg a körülmények ideálisak. nekik a tökéletes 

élvezethez tökéletes hajó kell, mely mentes a harcos versenyzés izzasz-
tó kellékeitől éppúgy, mint a túrahajók lakáscélú súlytöbbletétől. tisztán 
könnyen kezelhető vitorlázat, kényelmes ülések, a részletek igényes kidol-
gozottsága jellemzi a daysailer hajóját.

szépségük okán a nemzetközi kiállításokon a látogatók figyelmének 
középpontjában vannak a daysailerek. a nagy nevek a tofinou, a Wally, 
vagy a saffier mellett megjelent egy magyar gyártó a style Jacht is 
komoly elismerést kivívva. a style Jacht kft. számára ez a szegmens kitű-
nő terep. tulajdonképpen csak folytatja hagyományait, mely a tavi és 

kényeztető vitorlázás
scholtz 8.8 
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partközeli vitorlázók elkötelezett szolgálata, magas minőségű, kis szériás, 
akár egyedi vitorlásokkal.

ennek szellemében született a scholtz 8.8, melynél a kiemelkedő minő-
ségű kézimunka hangsúlyosan megjelenik a teak fedélzeten, a hajóbelső 
mahagóni és kárpitos munkáiban. a full teak közel 300 művészi munka-
óra eredménye, teljesen élő munka, nem előre gyártott panel! a hajótest 
ozmózisgátló gél rendszerrel készül, szinte korlátlan színválasztékban.  
a daysailerek esetében a nagy cockpit a kabin méretének rovására megy, 
de a scholtz 8.8-nál ez csak részben igaz. a különböző kabinvariációk 2-3 
vagy akár 4fő számára is elfogadható helyet biztosítanak. 
a kabinban hűtő, kihúzható főző, mosogató egység és kémiai Wc is elhe-
lyezhető. a hajó megrendelhető minimális (akár üres) belsővel is, ha csak 
a vitorlázás a cél, így a berendezés ára akár meg is takarítható.

a scholtz 8.8 daysailer elegáns stílusához, környezetkímélő motor illik. 
erre a célra a style Jacht kft. és a Willisits mérnöki kft. közösen kifejlesz-
tett egy szénkefementes, bordás szíjjal optimálisan szabályozott fordula-
tú elektromotort (opció), melynek egyenes a kihajtása és összecsukható 
csigája van. az akkumulátor készlet 4 db 100 amperórás kezelésmentes 
akkumulátorból áll, melyek a bilgében vannak rögzítve, így növelik a hajó 
stabilitását. a style Jacht kft. igyekszik a vevői igények teljes kielégítésére. 
a hajó kräutler elektromotorral, lítium akkumulátorral, dízelmotorral vagy 

a hátsó boxba beépített külmotorral is rendelhető. kezelése, irányítása 
„egykezes”, melyet az önváltós fock és központi munkapad tesz lehető-
vé. a „gördülékeny” működést Harken veretek garantálják. az árboc 9,55 
m (standard) vagy 10,30 m (classic) kivitelben rendelhető, melyek Z-spar 
gyártmányúak és eloxáltak. 
a scholtz 8.8as-hoz minden, a hajózáshoz tartozó egyéb szolgáltatás is 
megrendelhető: műszerek, külső-belső ledvilágítás, tél-nyári ponyva, hajó-
zási felszerelések szállítása, üzembe helyezés és minden más, amit egy 
igényes vevő elvárhat. (x)

Technikai adatok
Hossz 8,80 m Nagyvitorla 17/19 m2

Szélesség 2,25 m Orrvitorla 11 m2

Merülés 1,45/1,10 m Blister 50m2

Súly 1.800 kg E-motor (opcionális) 3,9 kW
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.04.05 Húsvéti játszóház tihany, levendula Ház www.bfnp.hu

2014.04.05 medvehagyma-túra Balatongyörök, pele apó tanösvény www.balatongyorok.hu

2014.04.10 i. Városi Diótörő Bajnokság Balatonfűzfő, Balaton csillagvizsgaló leaDer 
kutúrközpont

www.balatoncsillagvizsgalo.hu

2014.04.11 költészet napja Balatonfüred, kisfaludy galéria, Vaszary Villa www.balatonfured.hu

2014.04.12–04.13 V. Hercegi mandulás napok Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu/programok

2014.04.12 piac nyitás, Vetőburgonya vásár gyenesdiás, piac www.gyenesdias.info.hu

2014.04.12 Húsvéti készülődés gyenesdiás, községháza, pásztorház www.gyenesdias.info.hu

2014.04.14 r. kárpáti péter talk-showja Venczel 
Vera színművésznővel

Fonyód, Feng shui galéria (szent istván u. 82.) www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.04.18 Hajózási évadnyitó Badacsony, kikötő www.badacsonyiprogramok.hu

2014.04.18–04.21 Húsvéti Fesztivál siófok, Hajókikötő – rózsakert www.siofokportal.com

2014.04.18 nemzetközi Föld napja  
– geonap iskoláknak

Balatonalmádi–káptalanfüred,  
köcsi-tó tanösvény

www.geopark.hu

2014.04.19–04.21 Várkapunyitó szigliget, szigligeti vár www.szigliget.hu

2014.04.19 ”első hajó” fogadása Balatonfüred, Hajókikötő www.furedikultura.hu

2014.04.19–04.21 családi nyúlkergető  
Húsvéti vizes programok

Zalakaros, Zalakarosi Fürdő www.zalakaros.hu
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.04.19–04.21 Húsvéti tavaszvárás kápolnapuszta, Bivalyrezervátum www.bfnp.hu

2014.04.20 maratonman tavaszi Futam Balatonfüred, Vitorlás étterem  
és tagore sétány környéke

futas.maratonman.hu

2014.04.20–04.21 Húsvéti Vigadalom Hévíz, Deák tér www.heviz.hu

2014.04.21 Zöldágjárás nemesgulács, művelődési és sportház 

2014.04.21 családi Húsvétolás Balatongyörök, Jüngling Zoltán közösségi Ház 
udvara 

www.balatongyorok.hu

2014.04.22–04.28 szent györgy-hegyi napok tapolca, Hegymagas, kisapáti, raposka, szent 
györgy-hegy

www.tapolca.hu

2014.04.24–04.26 Helikoni ünnepségek keszthely goldmarkmk.hu/helikon2014/

2014.04.25 gera katalin és csernák máté  
kiállításának megnyitója

Fonyód, Feng shui galéria www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.04.25–04.27 tapolca tavasz tapolca, malom-tó www.tapolca.hu

2014.04.26 tájházak napja: talpaljunk együtt! Vörs, tájház www.bfnp.hu

2014.04.26–04.27 rügyfakadás tavaszünnep gyenesdiás, nagymező www.gyenesdias.info.hu

2014.04.27 iX. lotus retro Veteránautó 
szépségverseny és luxusautó kiállítás

Hévíz, lotus therme Hotel & spa szálloda 
ősparkja

www.lotustherme.net/lotus-retro 

2014.04.30–05.04 iV. Boldog Békeidők Hévíze Hévíz, Deák tér www.heviz.hu
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