
október

2015. #070

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk444

100% vitorlázás

extra

Márton
napi
PROGRAMOK

http://porthole.hu/


Impresszum • 2015. október
porthole FŐSZerKeSZtŐ: GerŐ András SZerKeSZtŐ: sZABOLCsI rITA porthole portál: sZuTOr FerenC SZerZŐK:  AmBróZy 
GyörGy, eLŐdI András, GerŐ András FotóK: BeThLen TAmás, BrenCsán áBeL, CArLO BOrLenGhI-sTeFAnO GATTInI (©rOLeX), CserTA 
GáBOr, FIOnA BrOwn, JeAn mArIe LIOT, KOpAsZ BALáZs, OLIver BLAnCheT, mAurO meAndrI (Bpse), ruTh BLACK (IsTOCK), sZeKeres LásZLó, 
TurCsI GáBOr, vArGA GyörGy (mTI), yves rynCKI ForráSoK: IsAIL.BLOG.hu, mAGyAr vITOrLás sZöveTséG, reGATe.COm, wIKInG yAChT 
CLuB SZerKeSZtŐSég/Kiadó: sZTrATO KIAdóI KFT. 1125 BudApesT, TrenCsénI uTCA 37. WeB: www.pOrThOLe.hu lapZárta: 2015. OKTóBer 
31. teleFon: 061 488 0050 Fax: 061 225 0397 e-Mail: pOrThOLe@pOrThOLe.hu cíMlapFotó: © rOLeX/CArLO BOrLenGhI-sTeFAnO GATTInI

Ő
sZ

I r
eG

AT
TA

 –
 F

O
Tó

: B
eT

h
Le

n
 T

A
m

á
s

http://porthole.hu/cikk/10625-nagy-oktoberi-volvo-korkapcsolas#Oszi


www.hanseyachts.com

HANSE EARLY BIRD ÁRKEDVEZMÉNY CSOMAG
augusztus végéig!

EARLIEST BIRD 59.650,- € + AFA-ig

100%
megtakarítás

szeptemberben és októberben!

 44.737,- € + AFA-ig

75% EARLIER BIRD
megtakarítás

novemberben és decemberben!

 29.825,- € + AFA-ig

50% EARLY BIRD
megtakarítás

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

További információk és a HANSE Dealer 
kereső megtalálható a honlapunkon.

new315   345   385   415  455   505   575   new675

NEW

gyors megtakarítás HANSE-val 
Attraktív kínálat csomagokból és választható elemekből
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VERSENYBESZÁMOLÓK
2015 OKTóBer

hétfő Kedd szerda Csütörtök péntek szombat vasárnap
28 29 30 1

Balatoni évadzáró és 
laser radial Felnőtt 
Férfi oB, Balatonfüred, 
10.01–04.

2 3
3. Szentendre-
Budapest Vitorlás 
túraverseny, 
Szentendre, 10.03 (videó) 

4

5 6 7 8
optimist Magyar 
Bajnokság 2015 
Balatonfüred, 10.08–12. 

9 10
xi. Magyar tengeri 
Bajnokság, primosten, 
10.10–17. 

11

12 13 14 15 16 17
rS:x Világbajnokság, 
Oman, 10.17–24.
Őszi regatta, 
Balatonkenese, 10.17.

18

19
Melges 24 european 
Sailing Series 10.19.
rolex Middle Sea, 
Olaszország, start: 10.17. 

20 21
nyílt ifjúsági horvát 
bajnokság, Primošten 
(HR), 10.21–25.

22 23
Szezonzáró agárdon 
10.23. 

24 25
transat Jacques 
Vabre, Franciaország, 
start: 10. 25.

26 27 28 29 30 3 1
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Félszigetkerülő Széchenyi istván 
emlékversenyen, Balatonfüred.09.13 (videó) 
tBS SZóló Balaton KerÜlŐ VerSenY, 
Csopak, 09.25–27. 

dragon eB, Balatonfüred, 2018
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Októberben rendezték a vitorlássport legfiatalabb generációjának orszá-
gos bajnokságát Balatonfüreden. „Ez a hajóosztály mindennek a kezdete 
ebben a sportágban. Itt 15 éves korig versenyezhetnek a fiatalok” – mondta 
Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség fôtitkára.
Forrás: MVSZ // Fotó: Szekeres László, Cserta Gábor

Versenyek · Optimist magyar Bajnokság 2015

Optimist Magyar Bajnokság 2015 – 
Eljött a fiatalok ideje

A sportvezető kiemelte, hogy idén min-
den hajón GPS-nyomkövetés is lesz, így 

a szülők és hozzátartozók a partról tökélete-
sen láthatnak majd minden versenybeli vál-
tozást. •

eredMénY
Videó
Október 9-től négy napon át 97 optimistes verseny-
zett a magyar bajnoki címért és a helyezésekért 
Balatonfüreden a magyar vitorlás szövetség által rende-
zett versenyen. Ladányi János – Vitorlás TV filmje

PDF

7 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
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                                     Versenyek · Optimist magyar Bajnokság 2015

1. ifjúsági: De Jonghe Arthur
1. serdülő: Jeney Máté
1. női: Rác Karina

ELSŐ HELYEZETTEK

8 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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AZ OptiMiSt idEáLiS tAnu-
Ló hAjó kEZdô GyErME-
kEk SZáMárA. kOráBBAn 
FáBóL iS kéSZüLtEk, MA Már 
CSAk MûAnyAGBóL Gyárt-
ják ôkEt. EZ A ViLáG EGyik 
LEGnépSZErûBB hAjóOSZtá-
LyA, köZEL 140 000 hAjót 
rEGiSZtráLtAk. töBB, Mint 100 
OrSZáGBAn, MEGköZELítôLEG 
160 000-En VitOrLáZnAk VELE.

Versenyek · Optimist magyar Bajnokság 2015

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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a Félszigetkerülő Széchenyi 
István Emlékversenyen

VIDEÓ

vIdeó A TeAm LIsá-róL A TIhAnyI-FéLsZIGeT KerüLŐ sZéChenyI IsTván emLéKversenyen.

szeptember 13-án startolt el Balatonfüredről a Tihanyi-félsziget kerülő széchenyi István emlékverseny. A 190 hajóból a Team Lisa 
Keszthely az abszolút 5. helyen végzett. És hogy miért csak most látható a videó? Mert most készült el a zenéje, amit Varga Endre 
fuvolaművész szerzett.

Lisa

IndÍTás
10 TARTALOM
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A Balatonfüredi Yacht Club rendezheti a Dragon vitorlás hajóosztály 
Európa-bajnokságát 2018-ban.
Forrás: MVSZ // Foto: Fiona Brown

Versenyek · dragon eB a Balatonon 2018-ban

dragon EB a Balatonon 2018-ban

Párizs, 2015. október 24. – Jelentős 
sportdiplomáciai sikert ért el a magyar 

vitorlázás: a Nemzetközi Dragon Szövetség 
(IDA) párizsi közgyűlésén úgy határozott, 
hogy a Dragon vitorlás hajóosztály 2018. 
évi Európa-bajnokságának rendezési jogát 
a Balatonfüredi Yacht Clubnak (BYC) 
ítéli. „Rendkívüli köszönet illeti a klubot, 
Balatonfüred városát, a pályázathoz támo-
gatást nyújtó Hungária Yacht Clubot és 
a Magyar Vitorlás Szövetséget is, hiszen 
ez közös eredmény, mindannyiunk sikere” 
– mondta a szavazás után Náray Vilmos, 
a Magyar Dragon Szövetség elnöke.

A Nemzetközi Dragon Szövetség min-
dig éves közgyűlésén dönt a három évvel 
később tartandó világversenyek rendezési 
jogáról, amelyet egy konkrét városnak illet-
ve a rendező klubnak ad. A párizsi szava-
zás egyhangú volt, amiben nagy szerepe 
volt annak a ténynek, hogy szeptemberben 

11 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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Tim Pearson, az IDA főtitkára személyesen 
tekintette meg a helyszínt, és nagyon elé-
gedett volt az infrastruktúrával. Az ő véle-
ménye és benyújtott jelentése igen pozitívan 
hatott a szavazó küldöttekre.

A Magyar Dragon Szövetség 2014-ben 
harcolta ki előzetesen a jogot arra, hogy 
idén versenybe szállhasson a 2018. évi 
Dragon Európa-bajnokság megrendezéséért. 
Az osztályszövetség pályázatot írt ki hazai 
kluboknak, amelyet a Balatonfüredi Yacht 
Club nyert meg, így velük kezdték meg az 
előkészületeket.

A versenyen 60-80 résztvevő hajóval szá-
molnak, amelyek elhelyezéséhez a BYC mel-
lett támogatóként a Hungária Yacht Club is 
segítséget nyújt majd. Balatonfüred városa 
szándéknyilatkozatban jelezte, hogy támo-
gatja az esemény megrendezését, többek 
közt azzal is, hogy a résztvevők számára 
ingyenes parkolási lehetőséget biztosít majd 
a klub közelében. 

Az eseményre 2018. május végén kerül 
majd sor, s ez fontos az idegenforgalom-

nak is: a versenyzők, edzők, versenybírók 
és kísérők, összességében mintegy 300-500 
komoly vásárlóerőt képviselő látogató mint-
egy mintegy 4.000 vendégéjszakát tölte-
nek majd a városban. Ezért is támogatta 
a Magyar Dragon Szövetségnek a világ-
verseny elnyerésére vonatkozó pályázatát 
a Sport Nagyköveti Program keretében 
a Turizmus Zrt. és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

A Dragon hajóosztály a világ egyik legnép-
szerűbb tőkesúlyos hajóosztálya. A három-
személyes hajó rendkívül elegáns, egyúttal 
– noha már kilencen éves mútra tekinthet 
vissza – vitorlázása komoly sportértéket kép-
visel. Talán ez az oka, hogy számos világ- és 
olimpiai bajnok vitorlázó ebben az osztály-

ban folytatja pályafutását, s mellettük igen 
sok kiváló amatőr sportoló teszi izgalmassá 
a világversenyeket. A hajóosztályt az euró-
pai arisztokrácia is kedveli: a nemzetközi 
szövetség elnöke Konstantin, egykori görög 
király, aki 1960-ban olimpiai bajnoki címet 
is nyert a hajóval. De vitorlázik Dragonnal 
a dán trónörökös herceg és fia vagy a nor-
vég király is.

2010-ben Balatonkenesén rendezték meg 
az osztály Európa-bajnokságát, amelyen 
akkor 60 hajó indult. A magyar vitorlázók 
közül a legjobb eredményt Kis-Szölgyémi 
Ferenc és csapata érte el, akik a 2013. évi 
világbajnokságon az angliai Weymouthban 
negyedikek lettek. •

Versenyek · dragon eB a Balatonon 2018-ban

A drAGOn hAjóOSZtáLy A ViLáG EGyik 
LEGnépSZErûBB tôkESúLyOS hAjóOSZtáLyA.  
A hárOMSZEMéLyES hAjó rEndkíVüL ELE-
GánS, EGyúttAL – nOhA Már kiLEnCEn 
éVES MútrA tEkinthEt ViSSZA – VitOrLáZáSA 
kOMOLy SpOrtértékEt képViSEL. 

12 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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3. Szentendre-Budapest 
Vitorlás Túraverseny
A Wiking YAcht club rendezésében vitorlázhAt-
tAk egYet Azok, Akik október 3-án nekivágtAk 
A szentendrérôl induló túrAversenYnek.

VIDEÓForrás: Wiking yacht Club

https://youtu.be/L-oPhlyfKVc


http://www.bfyc.hu/


                                     

Gádorfalvi Áron kitûnô szerepléssel megszerezte a Magyar Vitorlázósport har-
madik olimpiai kvótaját a jövô évben megrendezésre kerülô Riói Olimpiára.

Szerzô: porthole

Versenyek · megvan az új olimpiai kvóta!

Megvan az új olimpiai kvóta!

Gádorfalvi a 22. helyén végzett az 
Ománi RS:X Világbajnokságon, végig 

nagyon egyenletes teljesítményt nyújtva. 
Nikl András 65. Sánta Balázs a 74. helyen 
fejezte be a versenyt, míg a nők között 
Cholnoky Sára az 53. helyen végzett.

Áronnak a riói olimpia lehet a 6. olimpi-
ája, ami az élsportban egyedülálló teljesít-
ménynek számít. Melette már van kvótánk 
Laser és Finn hajóosztályokban is. •

eredMénYeK
Videó

15 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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Tomai Balázs 5., Vadnai Benjamin 6. helyen végzett az olimpiai Laser 
Standard osztályban. Laser 4.7-ben Veisse Zoltán 2. lett!

Forrás: MVSZ // Fotó: www.regate.com

Versenyek · horvát Laser bajnokság primostenben

horvát Laser bajnokság primostenben

Kicsi, de rendkívül erős mezőny verseny-
zett az Adrián Primostennél a négyna-

pos Horvát Laser bajnokságon. Az olimpi-
ai Laser Standard osztályban 6 nemzet 22 
hajója vitorlázott, köztük négy magyar egy-
ség.

Csütörtökön túl nagy szél volt és nem ren-
deztek futamot. Többen, köztük magyarok 
is kimentek edzeni.

Pénteken kicsit gyengébb, 20-25 cso-
mós szélben volt 3 futam, majd pénteken 
15-17 csomós mistrálban újabb 3 futamot, 
Vasárnap a maradék egy futamot 6-8 cso-

réSZleteS eredMénY (PDF)

16 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
http://porthole.hu/document/194/original/9/00009602.pdf


                                     Versenyek · horvát Laser bajnokság primostenben

mós szélben teljesítette a mezőny. A győ-
zelemért végig nagy harcban állt Tonci 
Stipanovic és a ciprusi Pavlosz Kontidesz. 
Pontazonossággal és azonos futameredmé-
nyekkel végeztek, és az utolsó futam ered-
ménye döntött a horvát javára.

A magyarok közül az egy héttel ezelőtt 
ugyanitt magyar tengeri nagyhajós bajnok-
ságot nyert Tomai Balázs szerepelt a legjob-

ban. Egyenletesen jó teljesítménnyel 5. lett.
Vadnai Benjamin futamgyőzelemel kez-

dett, de ezután már csak egyetlen futamon 
tudott Tomai elé kerülni, és az összetett 6. 
helyen végzett. Vadnai Jonatán 10, Rigó 
Ákos 21. lett.

Laser Radial osztályban a 30 hajós 
mezőnyben Tenke Áron 13., Edelényi-Szabó 
Viktor 17., Jámbor Attila 20. lett.

A legnépesebb, 68 hajós Laser 4.7 osztály-
ban nagyszerűen ment Veisse Zoltán. Az 
utolsó futamig neki állt a zászló, és végül az 
összetett 2. helyen végzett a horvát Antonio 
Milevoj mögött.

A többi magyar helyezése: 11. Erőss 
Lóránd, 15. Újváry Dénes, 18. Róka 
Bianka, 25. Bednár András, 40. Héja 
Marcell, 53. Bodnár Alexandra. •

17 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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Stromboli

Favignana

Pantelleria

Lampedusa

Malta

Capopassero

Messina

19

Rolex  
Middle Sea
Wild Joe

19 TARTALOM
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AZ 1835-Ben ALApÍTOTT rOyAL mALTA yAChT CLuB hArmInChATOdIK ALKALOm-
mAL rendeZTe meG sZICÍLIA-KerüLŐ vITOrLás versenyéT, meLyneK TávJA LéGvO-
nALBAn 608 TenGerI mérFöLd. A medITerrán TérséG sZeZOnJánAK Záró reGAT-
TáJán Idén husZOnKéT nemZeT KépvIseLŐI (KöZTüK mAGyArOK) sZáZTIZeneGy 
hAJóvAL váGTAK BeLe A KALAndBA. A wILd JOe TAvALy AZ ABsZOLúT 4. heLyen 
érT CéLBA. Idén A mAGyAr CsApATTAL FeLáLLó wILd JOe IrC 1-Ben hArmAdIK, 
OrC 1-Ben másOdIK heLyeZeTT LeTT.

FOrrás: IsAIL.BLOG.hu // FOTóK: © rOLeX/CArLO BOrLenGhI-sTeFAnO GATTInI

Wild Joe 
a Rolex Middle Sea versenyen

részletes beszámoló az isail.blog.hu-on.

20 TARTALOM
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cÍmlaP · xxxx Wild Joe 
a Rolex Middle Sea versenyen

befutott a Wild Joe
TöBB, mInT 80 órA versenyZés uTán, OrC 
OsZTáLyBAn másOdIKKénT BeFuTOTT A wILd 
JOe A rOLeX mIddLe seA versenyén.

22 TARTALOM
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Wild Joe 
a Rolex Middle Sea versenyen

23 TARTALOM



Ha  a városban már veled van, miért nincs a hajódon?

www.brompton.hu • info@brompton.hu 
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OKTóBer 25-án InduLT A TrAnsAT JAques 
vABre néGyKeZes versenye Le hAvre-BóL. 
A TúLnyOmóAn FrAnCIA résZTvevŐK meL-
LeTT Idén InduLT AnGOL, BrAZIL, mAGyAr, 
spAnyOL, AmerIKAI, sváJCI, OLAsZ és déL-
AFrIKAI hAJó Is.

FriSS híreK, KépeK 
liVe tracKer

sZerZŐ: pOrThOLe // FOTó: OLIver BLAnCheT, JeAn mArIe LIOT

25 TARTALOM

http://www.transat-jacques-vabre.com/en
http://tracking.transat-jacques-vabre.com/en/


össZesen 42 eGyséG áLLT rAJThOZ 
4 hAJóOsZTáLyBAn, KöZTüK OLyAn 
hAJóK, mInT A FenêTréA prysmIAn 
A KéTsZeres TrAnsAT GyŐZTes 
erwAn Le rOuX KOrmányZásávAL, 
vAGy A sAFrAn.

26 TARTALOM
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sam davies, a Team sCA – volvo Ocean race kormányosa 
is elindul az Initiatives-Coeur-rel az Open60-asok (ImOCA) 
között, ugyanebben a hajóosztályban versenyez Fa nándor 
is a spirit of hungary nevű hajójával.

28 TARTALOM



29

Az első Transat Jacques vabre versenyt 1993-ban rendez-
ték és azóta kétévenként van lehetőség a régi kávészállító 
úton versenyezni. 

29 TARTALOM



LAssAn véGeT ér AZ uTOLsó vITOrLáZós 
hónAp Is, LeGALáBB Is, AmI A hAZAI vIZe-
KeT érInTI. OKTóBerBen vIsZOnT méG sOKAT 
vITOrLáZTunK. vOLTAK méG OB-K, sOrrA 
JöTTeK AZ évAdZáróK. hónAp eLeJén nem 
IGAZán KényeZTeTeTT mInKeT AZ IdŐJárás, 
de AZ uTóBBI KéT héTBen CsOdás ŐsZI nAp-
süTésBen vITOrLáZhATTAK méG AZOK, AKIK 
vÍZre merésZKedTeK. 

KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

30 TARTALOM
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KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

A versenyen hat hajóosztályban – 420, Laser 
Radial, Laser 4.7, Cadet, valamint F18 és M3 
katamaránban – 4 nemzet 130 versenyzője, 
összesen 83 hajó vett részt.

Balatoni évadzáró és laser radial Felnőtt Férfi oB, Balatonfüred, 2015.10.01–04.

FOrrás: hunsAIL.hu // FOTóK: BrenCsán áBeL

31 TARTALOM
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KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

FOTó: KOpAsZ BALáZs

xi. Magyar tengeri Bajnokság, primosten, marina Kremik, 2015.10.10–17.

A napokban és levitorlázandó távokban is leg-
hosszabb magyar bajnokság az egyhetes adri-
ai Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság. Ezúttal 
kilenc csapat érkezett, hogy egyforma 2013-as 
gyártmányú Salona 38 hajókkal megmérkőzzenek 
az utolsó, még idén elérhető magyar bajnoki címért.
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KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

A kezdetben biztatóan 
fújdogáló szél dél körül 
picit legyengült, de aztán 
újra frissült, így a mezőny 
ügyesen taktikázó döntő 
része sikeresen teljesítette 
limit időn belül a távot.

Őszi regatta, Balatonkenese, 2015.10.17.

FOTó: BeThLen TAmás

Fotó
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KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

Az időre nem lehet egy szavunk sem. Ok, persze süt-
hetett volna kicsit a nap, ahogyan az eredményhirdetés 
után tette, de kellemes friss szélben vitorlázhattunk

Szezonzáró agárdon 2015.10.23.
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KÖRKAPCSOLÁS
2015. október

Összesen 50 futam után, 8 kiejtővel lett meg 
a végeredmény. A magyar egységek fantasztiku-
san szerepeltek, összetettben második lett az FGF 
Sailing team Bakóczy Róbert kormányzásával, har-
madik a Jedi Business Czégai Péterrel a kormánynál 
és hatodik lett a Ponente Csoltó Ákos vezetésével.

Melges 24 european Sailing Series 2015.10.19.
FOTóK: Bpse mAurO meAndrI

Videó
kÉPek
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Szeretem ezt a versenyt; amikor Nándi 2001-ben 
elindította a sorozatot, nagy örömmel vettem részt 
rajta, és azóta is elindulok minden Egyszemélyes 
Tókerülôn. Saját hajókkal azelôtt is részt vettem 
az összes „egykezes versenyen”, 1991-tôl Marina 
Kupákon, majd a Kereked Kupákon. Versenyeztem 
a Nagymágus nevû Európa 30-al, illetve a Kaláris 
nevû 50 Cirkálóval.

Szerzõ: Ambrózy György // Fotó: Cserta Gábor

A bronzérem is 
szépen csillog

Gyurci beszámolója a 15. TBS Nagydíjról
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Talán a legemlékezetesebb az a Marina 
Kupa volt, amikor a verseny elôtti haj-
nalon kiötlöttem az „Tomboló Ötvenesek” 
csapatnevet, befizettem a 20.000 Ft 
nevezési díjat, a vízen közöltem a csapat 
tagjaival – Csillag, Tolvaj, Fúria, Kaláris 
volt a csapatösszeállítás (Schömer 
Andris, Zsombi, Tonya) – hogy mi egy 
csapat vagyunk; nagy elônnyel meg-
nyertük a csapatversenyt és 100.000 Ft 
vásárlási utalványt.
A vonzódás másik forrása a KÉK 

SZALAG és FEHÉR SZALAG versenyek 
lehetett, ezeken 1973 óta 1-2 alkalom 
kivételével mindig elindultam, ami kb. 
33 tókerülést jelent; majd egyszer össze-
számolom pontosan. Nyertünk Európa 
30-al, Ötvenessel, ASSO-val, Nautic 370-
el, a legjobb helyezésem 12. volt (pedig 
mindig szerettem volna beférni az elsô 
tízbe.)
A TBS Nagydíjakon mindig 8MOD hajó-

val mentem, innen is köszönetet mondok 
barátaimnak, a tulajdonosoknak, akik 
kölcsönadták a versenyekre a hajókat: 
Vizes Nyolcas, Natrum Hyatt, Naisotto, 
Andersen – Sinkó Ottó, dr. Szentpétery 
Ádám, dr. Keszthelyi Gábor, Váczi 
Sándor.

2004-ben részt vett a versenyen 
Yannick Bestaven, francia óceáni szóló-
vitorlázó. Fináczy Gyuri és Nándi össze-
állítottak neki egy felszerelést, majd 
2005 tavaszán az orrsudarat és a (túl) 
nagy reachert Gyuri eladta nekem 
nagyon baráti áron, azóta is ezt hasz-
nálom, amikor a szélviszonyok megenge-
dik.
Gyurinak rengeteget köszönhetek, 

1974-78 között 5 évig versenyeztünk 
együtt 470 osztályban, erôs szélben 
a világ élvonalába tartoztunk, tôle 
tanultam a legtöbbet. (A vitorlázást 
egyébként 1967-ben kezdtem el, vagyis 

jövôre lesz a versenyzésem 50. évfordu-
lója).
A TBS Nagydíjakon korábban kétszer 

voltam 8. – ennél jobb helyezésre 2005-
ben és 2006-ban volt esélyem, de 2005-
ben túl hosszan húztam egy jobbcsa-
pást a 2-3. helyrôl (természetesen Gyuri 
vezetett, aki 5 TBS Nagydíjat nyert!!!)
és a Szigligeti öbölben egy rabsic-hálóba 
akadtam; fel kellett adnom a versenyt.
2006-ban pedig – amikor Rick Gergô 

komoly elônnyel vezetett már a kele-
ti medencében, és kormánytörés miatt 
kiállt – Fináczy Petivel 2-3 helyen jöt-
tünk ki a tihanyi „Csôbôl”; kinyilt a fock 
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rögzítés a hajómon, és a méteres hullá-
mokban, a 4-5 Beaufort erôsségû szélben 
nagyon sokáig tartott a helyzet megoldá-
sa.
A legjobb idôeredményem pedig 2002-

bôl származik: 14h 39’

Felkészülés az idei versenyre

Mindenképpen el akartam indulni! (ez 
még így lesz egy ideig; amikor idén 
a Fahajó csapata gratulált az ered-
ményemhez, és reményét fejezte ki 
a 2016-os indulásommal kapcsolatban, 
válaszomban azt írtam Nekik, hogy 
mégegyszer 15 TBS-t szeretnék megcsi-
nálni… Amikor Fináczy Gyuri 2008-
ban úgy döntött, hogy nem indul többet 
a TBS-en, megkérdeztem az okát: „nem 
tudnék már visszamászni a hajóba, ha 
kiesek”- mondta. Erre én: „én eddig sem 
tudtam”. Azonban a szólóvitorlázásnak 
valóban az önismeret a lényege: mi az, 
amit meg tudok csinálni, és mi az, amit 
nem! –gondolom én is megfelelô idôben 
fogok megfelelô döntést hozni.

Több opció volt, végül Váczi Sanyi – 
HÁLA NEKI!!! – a tavalyi akkukábel tûz 
okozta jogos negatív gondolatokon felül-
emelkedve ismét odaadta ANDERSEN 
nevû, HUN39 rajtszámú 8MOD hajóját, 
amivel már hatszor-hétszert indultam.
Szerda reggel megérkeztem a Kereked 

Vitorlásklubba, ahol a kollégák már 
lemosták a hajót alul-felül, majd elkezd-
tem a hajó átnézését, ki-be pakoltam 
a szükséges cuccokat, felszereltem az 
orrsudarat stb. A Kerekedben alud-
tam, és a társalgóban lévô nagy vilá-
gító Balaton térképen feltûnt, hogy 
a Zala torkolat körül 65 kmh sebességû 
az északi szél, a tó többi pontján pedig 
20-30 kmh. Biztosan elromlott az 
érzékelô, gondoltam, de reggel teljesen 
átlagos értékeket mutatott. A versenyen 
késôbb beigazolódott, hogy az érzékelô jó, 

ott mértek többen 38-39 csomós szelet.
Csütörtök reggel lazán átvitorláz-

tam a nádak alatt a BYC kikötôjébe, 
ahová kb. 6 éve átkerült a verseny 
bázisa. A Kerekedhez hasonlóan a BYC 
is nagyon profi, baráti környezetet 
ad a versenynek, a személyzet mind-
két klubban együtt él a versennyel és 
versenyzôkkel, ami komoly segítséget 
jelent minden résztvevônek. A laza átvi-
torlázás azt jelentette, hogy utcai ruhá-
ban mentem a hullámmentes víz miatt, 
de már akkor is voltak 5-6 erôsségû 
lökések.
Elkezdtem gondolkodni a vitorlákon, 

és abban maradtam magammal, hogy 
a várható szélviszonyok között a vízen 
a fock csere 1 embernek lehetetlen (a 
parton is ketten tudtuk megcsinálni), 
ezért a kis fockot választottam ami kb 

Elkezdtem gondolkodni a vitorlákon, és abban 
maradtam magammal, hogy a várható szélvi-
szonyok között a vízen a fock csere 1 ember-
nek lehetetlen, ezért a kis fockot választottam
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Rajt utáni fockshotvadászat 

60 cm-el rövidebb a normál orrvitorlá-
nál. Ez egy nagyon keveset használt 
NORTH volt, Nyúl (Bánkuty Béla), aki 
gyakran viszi a hajót, elmondta, hogy 
7 B felett szokták felhúzni. Egy reff-sor 
volt a gróßon, ezen nem kellett sokat 
gondolkodni, még egyszer átnéztem 
a hajót, beszélgettem, idôjárást néztem, 
barátkoztam. A gróß inkább 15 éves 
volt, mint 10…
Idén a szokásos 20-25 hajó helyett 

csak 15 nevezett – feltételezem, rész-
ben a idôjárás- önismeret kombináció 
miatt – de abból is 6 egység visszalé-
pett, amit én pozitív dolognak tartok 
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az önismeret és kármentés szempontjá-
ból. Voltak olyan hangok is, hogy halasz-
szák el a versenyt, de a fôrendezô – 
HELYESEN – Fa Nándi és szólóvitorlázás 
szellemiségére hivatkozva ezeket a han-
gokat elengedte a füle mellett.
Este rituális halászlé vacsora 

a Halászkertben Gyurival, Pete-el, majd 
próbáltam aludni a hajóban, de akkor 
már nagyon fújt + megérkezett a Balhé 
Németh Zsolttal, és erôs invitálására 
el kellett gyalogolnunk a Hatlépcsôsbe. 
A februári csípôprotézis mûtétem után 
nagyon szívesen gyalogolok, korábban ez 
néha 100 méter után komoly fájdalma-
kat okozott.

A verseny

Reggel is nagyon fújt, a MELGES és a J 
bajnokság futamait törölték a pénteki 
napra. A szokásos, reggelivel összekötött 
kormányos értekezleten Bagyó Sanyi 
üzenete volt a meghatározó:” Hozzátok 
haza a hajót, legyetek fegyelmezettek!” 

Felvettük a 2 jeladót (ember + hajó) 
a CASON képviselôjétôl, alkottam 2 sza-
lámis zsemle szendvicset, és mentem 
a hajóra. Kipróbáltam az automata kor-
mányt, beöltöztem (a legmeghatározóbb 
darab a Peti fiam által ajándékozott ter-
mo-zokni, abban nem lehet fázni), össze-
készítettem az ételt –italt.
Negyediknek húzott ki a VMSZ gumi-

motorosa a BYC kikötôbôl, a hajóállomás 
vonalánál kitekertem fockot, a Hajógyári 
öböl felé mentem, hogy felhúzzam 
a gróßt. NAGYON FÚJT, BORONGÓS 
ESÕS, KÖDÖS ÓCEÁNI JELLEGÕ VOLT 
A BALATON! A gróßhúzás nem volt 
egyszerû, végül pár perc küzdelem után, 
több metódus alkalmazásával – orrvitor-
lával, nélküle, félig kitekerve, automata 
kormány különbözô beállításaival) fenn 
volt a reffelt gróß –viszont az automata 
kormány megadta magát. Nem tudtam 
idôt venni, de hallottam a hangjeleket, 
és kicsit elkésve, balcsapáson rohantam 
a zsürihajó felé. A többieknek is gondjaik 
lehettek, mert behalzolva így is 4-ként el 
tudtam rajzolni 40 sec késéssel.

Akkor láttam meg a bajt: a fockshot 
lúv szárán kioldódott a csomó, és száz-
szor rátekeredett az aktív lee oldali 
shotra. Az automata kormány hiánya 
miatt nem tudtam elôre menni, ezért 3 
lépésben kellett megoldanom a dolgot:
Elôször elôre vetôdtem, és a lelógó szá-

rat bedobtam a vízbe,a vízsodrása lete-
kerte, persze a hajó felfutott, de mielôtt 
fetrengeni kezdett volna, újra irányba 
álltam.
Második lépésként a lúv szárat átvit-

tem az árbóc elôtt: nagy fetrengés.
Úgy döntöttem, hogy a harmadik lépést 

Tihany takarásában végzem el, a komp 
elôtt 100 méterrel a nádas alatt végre 
befûztem a shottot, 1-2 hajó utolért, 5-6 
helyen léptem át a nyugati medencébe.
Inkább vízközépen mentem, a hullám 

nem számít, és nem akartam sokat teke-
regni. Az elsô 3-4 hajó (Farki, Fazekas 
Laci, Zolnay Gyuri feljebb voltak és 
elôttem 2-3 km-el, Pete a Graninivel 
féltávra az elsôk és köztem. Erôsen fújt, 
de még kezelhetô volt a hajó 2 vitor-
lával. Mögöttem és fölöttem – az észa-
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 befutás 00:22

ki part felé ment a 2 másik 8MOD, 
a Balhé és a Virgonc, valamint CODE8 
(Passion8). Egyszer csak a versenyen 
kívül induló Minitransat jelentôs, 3-4 
csomós sebességkülönbséggel elüge-
tett alattam. Rövidesen valami elszállt 
rajta, Kovács Zoli levette a gróßt, de 
egy fockkal is gyorsabb volt, mint én.
Az erôsödésekbe mindig beleejtet-

tem, és próbáltam nem lobogtat-
ni a „szépkorú” nagyvitorlát, ezzel 
együtt a Badacsony Boglár vonal elôtt 
1-2km-el a hátsóél / trimmzsinor-zsák 
levált a vitorláról, amit azonnal lehúz-
tam, hogy ne szakadjon darabokra. 
A hátralévô 140? km -t a fockal tettem 
meg.
Egyre jobban fújt, a 6-os alapszél-

re 7-es nyomások jöttek; Pete próbált 
valami kis gróß felületet létrehozni 
a Granini-n, de a szegecselt nút elszállt, 
fel kellett adnia a versenyt.
Ötödik voltam, mert a csak gróß-

al Haladó Vörös Gábor (20éves, elsô 
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TBS verseny!!! NAGY GRATULÁCIÓ 
neki) –Virgonc és a Balhé alól kicsúsz-
tam. Az elsô négy eltünt a györöki 
fok után, a Balhé csúszott lefelé, mert 
nem volt olyan profi vitorlája, mint 
nekem, a Virgonc közel volt mögöttem. 
Gondoltam, hogy a keszthelyi öbölben 
majd pihenek egy kicsit, de ez nem jött 
be!
A györöki fok mögött csak 2-3 perc, 

600-700 m gyengülés volt, utána még 
erôsebben fújt, mint a szigligetiben! 
A Kereked Klub Balaton térképének jel-
zései igazak voltak, bizonyára az észa-
ki parti hegyek miatt itt erôsebb a szél; 
keményen fújt. Próbáltam ráhúzni 
a fockra gyengülésekben 2 kézzel: No 
chance! Csörlôzni nem lehetett, mert 
a hajó felrohant volna, és nem akar-
tam eltépni az egyetlen vitorlámat, mert 
akkor nekem is ki kellett volna állnom. 
A lee szárat rögzítettem a csörlô és egy 
klem cleat között, ráültem, így több 
lépésben nyertem 1-2 centit, illetve 1-2 
fokot, ami hiányzott a bólyához. Ezen 
a szakaszon 39 csomot mértek többen, 

Farkinak itt tört el a kormány verete. 
Fordulni már nem lehetett, kitaláltam 
a szamár halzolást a szamár forduló 
analógiájára, némi lábsérülések árán 
sikerült 3 ilyen manóvert elôadnom 
(a leeresztett bumm ütközött a kor-
mánnyal, közben csôrölni kellett, meg 
a bummot emelgetni és áttenni.
Fentiek miatt elcsíptem keszthelyi 

bólyaként mûködô hajó horgonykötelét, 
de a hajó nem ért hozzám, viszont hor-
gonyostul vonszoltam a hajót benne 3 
emberrel és a horgonyt is 1-2 percig. 
Harsány hangon ordított instrukcióim, 
illetve saját leleményességük révén sike-
rült egy puffert kötni a horgonykötélre 
– NAGYON PROFIN OLDOTTÁK MEG!!! 
KÖSZÖNÖM – a puffer átcsúszott alat-
tam, kiugrott 2 m magasra a másik 
oldalon, én meg úgy lôttem ki, mint 
a vadászgépek a repülôgép anyahajón, 
amikor kioldják a rögzítô szerkezetet.
Erre ittam egy pálinkát…finom saját 

törköly.
Nagyon hamar a györöki fokhoz értem, 

és tudtam, ha átérek a szigligeti öblön, 

akkor már jó lehetek. Raumosabb volt 
az irány, mint idefelé, de a Badacsony 
alját akartam tartani, ami nem ment 
mindig. Ilyenkor 20-30 fokot ejtve 
rohantam lefelé, szerintem elérhettem 
a 14-15 csomót; majd megkérdezem 
a CASON-t a legnagyobb sebességemrôl, 
mert nem használtam semmilyen 
mûszert.
A Virgonc nagyvitorlával többször fet-

rengett, nem tudom, hogy mekkora szé-
lig lehet leejteni a 8MOD-t csak gróß-
szal.
Délutánra gyengülés mondtak, ami 

elôször 6 B, majd 5 B volt, így lép-
tünk be a csôbe együtt a Virgonccal, 
mögöttünk a Passion8 2-300 méterrel. 
A fock hatékonyabb volt, el tudtam 
csúszni tôlük, és Almádinál súlyos 
csapást tudtam mérni a követô hajók-
ra; ahogy Farki írta a könyvében, 
arra mentem, amerre kellett. (Persze 
a korábbi években legalább ötször 
ottragadtam a „ Bakter Úr SZELE” 
övezetben, úgyhogy voltak tapasztala-
taim).
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Nem hallottam, hogy hányadik 
vagyok, negyediknek véltem magam. 
Biztonsági okokból az aligai bólyát 
Kenese magasságában tették ki, ahol 
a Kékszalag bólya szokott lenni. 
Ettem, ittam, csúsztam lefelé 2-4 
szélben. Hátranéztem, kb 3 km-el 
követett a Virgonc; gondoltam, hogy 
visszaerôsödik Füred felé majd, ahogy 
szokott, és meglesz a 4. hely.
A bólyánál Kovit sem hallottam 

a helyezésemrôl, halzoltam, és tovább 
ettem-ittam, meg persze vitorláztam.
Hála istennek visszafújt 3-5 B-ra 

a szél, de nem néztem hátra, mert olyan 
nagy volt az elônyöm. Apropos: Az 
összes fogyasztásom a verseny alatt így 
nézett ki: 2 szalámis zsemle, 2 alma, 2 
sportszelet, 1 zacskó szôlôcukor, 1,5 liter 
víz, 3 kisfröccs, 3 csészényi kávé, 3 
kupica törköly.
A befutó elôtt 1 km-el odajött 

Toronyi András, és mondta, hogy 3!!! 

vagyok Varga Lajos kiállása miatt. 
Befutottam, éppen ráfújt, utolsó 
erôimmel betekertem a fockot – és 2 
percre rá bezuhant a Virgonc a célba, 
aki a gyengülésben teljes tacklival 
rohant utánam. Ha hosszabb a pálya 
1 km-el, ô a harmadik. 

UTÓSZÓ

Remélem, még sokszor részt tudok venni 
a TBS Nagydíjon, és próbálom egyszer 
meg is nyerni! Még egyszer köszönöm 
minden hozzátartozónak és barátnak 
a sok segítséget! Jó szelet!  •

A III. helyezettnek járó pezsgõ
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Képek az eliszaposodott 
máriafürdőről
sZerZŐ: pOrThOLe // FOTó: mTI – vArGA GyörGy

A BALATOnmárIAFürdŐI pArTsZAKAsZ sZInTe meGKö-
ZeLÍTheTeTLenné váLT AZ 50-80 Cm méLy IsZApréTeG 
mIATT. A hOrGásZOK nem TudJáK KIhúZnI A CsónAKO-
KAT A vÍZBŐL és A sTéGeK sem A TóBAn áLLnAK már

állítólag a nád miatt felhalmozódó iszapszemcsék lerakódása az oka és 
természetes jelenség, de van, aki szerint a Zala valamiért nem rakja le 
hordalékát Kis-Balatonnál és ez okozza az eliszaposodást. A máriafürdői 
strandok a nádasokba vágott nyiladékokban vannak, így a vízben lévő 
lágy iszap itt könnyebben meg tud tapadni.

A balatoni strandokról kb 91 ezer köbméter iszapot kellene kikotorni 
minden évben, de ennek csak a tizede kerül végül is ki a tóból, vagyis 
a déli part egyre iszaposabb lesz.
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Csikós Laci ’70

sZerZŐ: eLŐdI András – elan

cSiKóS laci a SZöVetSég ii KapitánYi SZéKéBen.
vIsZOnyLAG rITKán AdATIK meG AZ emBerneK A meG-
TIsZTeLŐ LeheTŐséG, hOGy BAráTJáT KösZönThesse 
70. sZüLeTésnApJán! KüLönösen AKKOr, hA A BAráT 
OLyAn prOmInens sZeméLyIséGe A BALATOnI vITOrLás 
TársAdALOmnAK, mInT Te vAGy LACI.

sokan ismernek, szeretnek és becsülnek azért, amit a balatoni vitorlás sport 
érdekében tettél. vannak akik értékelik és tisztelik a szakmai igényességet és 
a kompromisszumokat nem tűrő maximalizmusodat amivel a szövetség II-t 
kezelted, tartottad újszerű állapotban éveken át. Akadt persze kritikusod is, 
azonban a Balaton és a vitorlássport iránti elkötelezettséged előtt még ők 
fejet hajtanak. sokan, sokat köszönhetnek neked és a szövetség II-nek: jól 
kirakott pályákat, flaute vontákat, viharokban épségben kimentett vitorlákat, 
hajókat, uram bocs’á az életüket. Kinek-kinek a lelke rajta, hogy megtette-e 
ezt akárcsak gondolatban is.
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Szoktam volt mondani a baráti körben: „… ezt 
azért fel fogom jegyezni a barátságról vezetett 
füzetembe”

 a csikós
(Feljegyzések és szösszenetek az elmúlt 37 évről. 
Az előző 33-hoz ugyanis nem volt szerencsém)

éppen kikötni szándékoztunk a sió alsó árvízi 
kapujánál egy egész napos kalandos hajókázást 
követően, amikor megszólalt a megafon: „Gyula ne 
tökölj a kikötéssel gyere már enni mer kihűl a hal.”

ez a Csikós – mondta Gyula magyarázatkép-
pen – a tanítványom volt – és felvette a kapitá-
nyi zubbonyát. A halászlé mennyei volt, a tanít-
vány nehezen elviselhető, én hulla fáradt. 

utánunk szól, mikor elindultunk: ”van elég 
pokrócotok, hideg lesz a hajnal?”

Többet nem láttam, mert mikor felébredtem 
Ő már az első eresztéssel bezsilipelt a szövetség 
II-vel. Akkor még nem tudtam, hogy ez nem 
véletlen. Ja, a tanítványom volt, mondta Gyula 
és levette a kapitányi sapkát. ez volt az első talál-
kozásom veled és a szövetség II- vel, 1978. áprili-
sában.

Megálltál a mólón és odaszóltál: ennek úgy-
sincs meg a hajóvizsgája, ha akarsz, kijöhetsz 
nekem mantschaftolni.

Ki tudna az ilyen kedves invitálásnak ellenállni? 
megtöröltem a kezemet és röpültem.

4-5 B szél, a szövi orra méteres hullámzásban, 
2 méteres sárga lufi bója le, nem, fel, 20 méterrel 
jobbra, megint le, mégse, fele vissza, na, itt tedd 
le itt jó lesz. pálya tengely kirakva – recseged 
a rádióba – horgonyra állok, vége. miközben 
eresztem a horgonyt csattanást hallok és a jobb 
motor felpörög.

szétesett az irányváltó – káromkodsz és pró-
bálod kiemelni a hajtóművet a vízből. A méte-
res hullámokon billegő hajó farán hason 
fekve, fejjel lefelé csuromvizesen próbálod 
a kiakadt bowdent visszatenni a helyére. egy 
jókora hullám arcon csap, levegőért kapkod-
va jössz vissza törölközni. megpróbálhatom? 
próbáld – mondod a törölközőből, de nem 
vagy túl bizakodó. néhány perc múlva csurom-
vizes fejjel kérem tőled a csavarkulcsot, hogy 
a helyre rakott bowdent rögzíthessem. motor 
indít, hajtómű hátra, működés normális. nem 
szólsz semmit, csak rakod helyre a szerszámo-

kat. nem tudhatod, hogy ezt már néhányszor 
Agárdon, a testvérhajón végigcsináltam…. 
A kikötőben azért megkérsz, ugyan megnéz-
ném-e a másik hajtóművet is, nehogy azzal 
is úgy járjunk. Köszönöm helyett nem rossz. 
Kezdesz elfogadni?

tibivel neked kéményt építeni Őrvényesen, 
csak hideg őszi esőben az igazi kihívás. Igaz 
Gyöngyi gyufatésztája is a toppon van este 
a halászlében.

tőled tanultam a szocialista gazdálkodás 
újrahasznosítási alaptételét: ha nem te viszed el 
akkor más…

előfordulhat, hogy az embernek van munká-
ja, főnöke, barátja és barátnője. előfordulhat, 
hogy az embernek nincs munkája, főnöke, de 
van barátnője és barátja. előfordulhat, hogy az 
ember kenyeret árul a Lehelen, nincs főnöke, de 
van barátnője és barátja. előfordulhat, hogy az 
embernek van barátja, munkája, barátnője, de 
főnöke is. előfordulhat, hogy az embernek barát-
ja van csak…

Laci,
Én a gemenci halászlével kezdodött barátságunk 37 évét köszönöm Neked az 
alábbi néhány Veled kapcsolatos szösszenettel és kívánom, hogy még sok közös 
bográcsban leljük örömünket. Jó egészséget drága barátom, András
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mirabaud yacht racing Image fotópályázat
már LeheT sZAvAZnI
mIrABAud yAChT rACInG ImAGe FOTóverseny és KIáLLÍTás AZ IdeI év 
LeGJOBB, versenyen KésZüLT KépeIT dÍJAZZA.

A pályázat leadási határideje október 26. volt, november 1-től a nagyközönség is szavazhat a fotókra. 
érdemes ellátogatni a weboldalra, fantasztikus képek mesélnek a vitorlázásról és még szavazhatunk is!

A korábbi verseny pályaművei is megtalálhatóak a weboldal galériájában
Kedvcsináló 

az elmúlt évek 
fotóival.
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YvES RYnCKi (2014)

mirabaud yacht 
racing image
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mirabaud yacht 
racing image

CSERTa GáBOR (2014)
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mirabaud yacht 
racing image

TuRCSi GáBOR (2014)53 TARTALOM



mirabaud yacht 
racing image

OLiviER BLanCHET (2013)
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november 14 – 15.: Izgalmas 
archeobotanika és archeozoológia – 
előadás, foglalkoztató termi progra-
mok

november 28. ne vásárolj semmit! 
nap – vetélkedő, foglalkoztató termi 
programok

november 27-én különleges éjsza-
kai túrán vehetünk részt. A telehold 
fényénél, vadregényes erdőkön ke-
resztül vezet a holdfény-túra útvo-
nala egészen a rezi várhoz.

információ:
hévízi múltidéző túra
www.bfnp.hu 
vulkántúra
www.kalimedence.wix.com
hajnalmadár megfigyelő túra
www.badacsony.com 
Természet háza
www.gyenesdias.info.hu ; 
holdfény túra a rezi várhoz
www.bfnp.hu 

KirándUláSoK
A novemberi szürkeségben jó kedvre 
deríthet minket egy-egy jól megválasz-
tott program, egy kellemes kirándulás 
a Balatonnál. 

PortHole · 15/11

programok

MártonnapiPROGRAMOK

56 TARTALOM

http://www.bfnp.hu
http://kalimedence.wix.com/vulkantura
http://www.badacsony.com
http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.bfnp.hu


márton napi vígasságot több településen is tarta-
nak, így többek között Alsóörsön, hévízen, Lova-
son, Badacsonytördemicen, Gyenesdiáson, Bala-
tonfüreden pedig 4 napos gasztronómiai fesztivált 
szentelnek a késő ősz ízletes ételeinek, hagyomá-
nyos fogásainak. Zamárdiban november 11-én 
megvizsgálják a libák mellcsontját, közösen meg-
kóstolják és elfogyasztják a sülteket, majd játsza-
nak is. és akkor itt a kihagyhatatlan siófoki márton 
napi pálinkafesztivál november 13-15. között.

ha egy kicsit unalmas már a liba liba hátán, irány 
Tihany – itt is jól lakatnak minket, de nem szárnyas-
sal, hanem a Balaton egyik legnemesebb halával, 
a tihanyi szorosnál november táján leginkább fog-
ható gardával. november 13-15-i hétvégén Garda 
Fesztivál. először is természetesen ki kell fogni a tó-
ból a halakat. A vendégek számára hajókról követ-
hető a halászat. Amikor kifogják a gardákat, a per-
jel úr megáldja a halat az Apátságban, majd tavalyi 
szőlővenyigére húzzák a beirdalt, bepaprikázott 
halakat, az echo-dombon körben a földbe szúrják, 
és parázson megsütik. A hagyományos garda halá-
szat időközben kiegészült halászléfőző versennyel, 
halászati bemutatóval, halas játszóházzal, szóra-
koztató programokkal, táncházzal. www.tihany.hu

A változatos műsorok közben akár több alkalom-
mal is benézhetünk a Levendula ház Látogatóköz-
pontba, ahol mindkét hétvégi napon a saját bögré-
vel érkezőket levendula teával kínálják. szombaton 
délelőtt egy testet-lelket felpezsdítő geotúrát is te-
hetnek a félsziget legszebb részeire, a Belső-tavat 
keretbe foglaló egykori vulkánok és hévforrások 
közé. érdemes elszakadni erre a két órára a fesz-
tivál zsibongó világából a csend és az időtlenség 
világába, mert a sziklák gyönyörűek, és a hozzájuk 
tartozó, megelevenedő földtörténeti események 
lebilincselően izgalmasak! A túra utolsó állomása 
a Levendula ház Látogatóközpont, ahol illatos te-
ával és tartalmas időtöltési lehetőségekkel várják 
a betérőket. Indulás: a pisky sétány 12. szám alatt 
található parasztgazda és halászcéh házától! Fon-
tos, hogy jelentkezés: szükséges, jelentkezési ha-
táridő: november 13. péntek 16.00 óráig!
www.bfnp.hu
 
ha a garda mellett a Balaton többi halával is szeret-
nénk megismerkedni, erre a kelet-Balatonon a ba-
latonfüredi Bodorka vízvilág Látogatóközpontban, 
míg a nyugat-Balatonon a Balatoni múzeumban 
nyílik lehetőségünk. További információ: www.
bodorka.info.hu; www.balatonimuzeum.hu 

november végén legalább egy Katalin-napi disz-
nótorosra el kell menni – erre kiváló lehetőségünk 
nyílik vonyarcvashegyen, ahol a hagyományok 
ápolásával, s természetesen finom falatokkal eleve-
nítik fel a régi falusi disznóvágásokat. 
www.vonyarcvashegy.hu 

ha valaki a könnyebb ételekre szavaz, akkor sem 
kell máshova mennie, vonyarcvashegyen ugyan-
ezen a hétvégén tartják a helyi süteménysütő ver-
senyt, ahol ha szerencsések vagyunk, elleshetünk 
egy-két mesterfogást, megismerhetjük a nagyma-
mák féltve őrzött receptjeit. 

ha le szeretnénk mozogni a sok evés-ivást, irány 
az erdő, az elmúlt évben sok minden megújult 
a Keszthelyi-hegység kiránduló infrastruktúrájá-
ban, vonyarcvashegy határában például a Cseri-ka-
pu pihenőhely.

Ki tudja mi az a kerbájt? A Balaton régióban még 
ennek is utánajárhatunk, november 21-én, Köt-
csén tartanak kerbájtot, amelynek során az isten-
tiszteletet követően egész napos kirakodóvásár és 
búcsúi sokadalom várja a vendégeket a faluköz-
pontban.

FinoM FalatoK
A november nem telhet el libaünnep, ropogós libasült és persze az újbor illata nélkül. 
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Feldíszített városok

november végén elkezdődik az Adventi időszak. 
Betlehemet állítanak többek között Balatonfüre-
den, hévízen, meggyújtják az első gyertyát Bala-
tonszemesen, vonyarcvashegyen, Fonyódon, sió-
fokon pedig megnyit az Adventi vásár. A siófok 
főterén kialakított hangulatos adventi vásárban 
kézművesek és kereskedők várják a szeretteik szá-
mára ajándékokat keresőket, a vendéglátók pe-
dig finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal 
kínálják a vendégeket. A gyermekeket a felállított 
Betlehem mellett, egy-egy hétvégén kézműves 
foglalkozás és mézeskalácssütés várja, a színpa-
don a városi oktatási intézmények gyermekcso-
portjai, diákjai segítenek feleleveníteni a karácso-
nyi ünnepkör hagyományait, és koncertek, zenés 
műsorok fogadják a közönséget. Keszthely az 
adventi, karácsonyi időszakban is gazdag prog-
ramkínálattal várja a városba látogatókat. A bel-
város díszkivilágítása, a sétáló utcában felállított 
városi betlehem, és az adventi vásározók mellett 
templomi koncertekkel, játszóházakkal, ünnepi 

gyertyagyújtással, jótékonysági koncertekkel és 
az ünnepkörhöz kapcsolódó színházi és ismeret-
terjesztő előadásokkal várják nem csak a helyi la-
kosságot, hanem a városba érkező vendégeket 
egyaránt. Az adventi gyertyagyújtások alkalmával 
magas rangú egyházi személyiségek osztják meg 
gondolataikat az érdeklődőkkel és helyi művésze-
ti csoportok bemutatói színesítik az ünnepi alkal-
makat. A programok többsége a templomokban, 
a Balaton színházban, a művelődési Központban 
és a sétálóutcában kerül megrendezésre és díj-
mentesen látogatható.

Kiállítás ajánló Keszthelyről

Goldmark Károly-emlékkiállítás Keszthelyen
A száz éve elhunyt Goldmark Károly zeneszerző 
emlékére nyílt kiállítás szülővárosában, Keszthe-
lyen. Goldmark legnagyobb érdeme, hogy az első 
magyar operaszerző, aki világsikert aratott, még-
pedig az éppen 140 évvel ezelőtt bemutatott sába 
királynőjével. 

A kastélymúzeum szinte teljes egészében saját 
gyűjteményéből válogatva állította össze a tárlatot, 
ugyanis az intézmény gazdag Goldmark-anyaggal 
rendelkezik. ez még a Festeticsek egykori könyvtá-
rosának köszönhető, aki nagy rajongója volt a ze-
neszerzőnek. A keszthelyi kiállításon, amely A ma-
gyar kisváros bölcsőjétől a világhírig címet viseli, 
számos újságcikk, könyv, fotó, továbbá kották és 
hanglemezek, illetve koncertműsorok láthatók, 
felidézve a zeneszerző munkáit és méltatásait. Lát-
ható például egy veretes és vastag emlékalbum is, 
amit az 1910-es keszthelyi Goldmark-ünnepségek-
re állítottak össze szülővárosában, megünnepelve 
80. születésnapját. A Goldmark Károly halálának 
centenáriumára összeállított tárlat december 31-ig 
látható Keszthelyen.

ha már Keszthely, november 28-án 100 
hungarikum Bormustra! A szervezők őshonos ma-
gyar szőlőfajták és magyar nemesítésű szőlők bo-
raiból válogatnak és kínálnak a borkedvelő közön-
ségnek.
www.keszthely.hu; www.balatonszinhaz.hu 

KarácSonYra VárVa éS KiállítáS KeSZthelYen
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