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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

Hanse Hungaria Kft | Keszthely
Phone +36 70 945 4538 / info@hansehungaria.hu
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hétfő kedd szerda Csütörtök Péntek szombat Vasárnap
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Széltelen Dér Kupa, 
Balatonkenese, 11. 07.  
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Világbajnokság, 
Omán, 11. 17–26. 
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Finn gold cup 2015, 
Új-Zéland, 11. 21–29. 
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Finn gold cup 2018, Balatonföldvár, 2018.

transat Jacques Vabre, Franciaország, start: 10. 25. 
halloween regatta, Portoroz (SLO), 10. 31. 
4. Folkeboot találkozó  08. 10.
xII. abas-Master Kupa 2015  Balatonfüzfő 10. 10. 
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1988 óta rendezi meg a sztáros Forintos Róbert Budakalászon, az Omszk park 
taván a Trafik kupát, amely így a Kékszalag után a második legrégebbi vitor-
lás regatta idehaza. Szerzô, fotó: Visy „Oszi” László

versenyek · szilasi Fábián nyerte az idén a Trafik kupát

Szilasi Fábián nyerte az idén a Trafik Kupát

A hagyományosan sorsolt Optimistekkel 
lebonyolított versenyen, a válogató-

futamok, elődöntők és a hosszabb, kétkö-
rös döntő után Szilasi Fábián, a Kereked 
VE fiatal vitorlázója bizonyult a legjobb-
nak. „Nagy megtiszteltetés ezen a verse-
nyen nyerni” – mondta a futam után az M4 
sportcsatorna stábjának, célozva arra, hogy 
az elmúlt évtizedekben olimpikonok, világ, 
és Európa bajnokok is voltak a résztvevők 
között. A második helyen Szalontai Gergő 
(Spartacus VE) végzett, a harmadik Ujhelyi-
Gáspár Miklós (Spartacus VE) lett.

A futamokra idén parádés időben, remek 
szélben, napsütésben került sor. Sok legen-
dás vitorlázó látogatott el az idei versenyre: 
újra összeállt (legalábbis egy fotó erejéig) 
a Csőregh Ildikó – Turcsányi Kinga 470-es 
páros. Csőregh Ildi az 1988-as első Trafik 
kupát megnyerte, 27 év után ismét az élvo-
nalban, a negyedik helyen végzett. •

SOK LegendáS ViTOrLázó LáTOgaTOTT eL az idei Ver-
Senyre: újra öSSzeáLLT (LegaLábbiS egy FOTó erejéig) 
a CSÔregh iLdiKó–TurCSányi Kinga 470-eS párOS.
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                                     versenyek · szilasi Fábián nyerte az idén a Trafik kupát

1.

2.

1.

3.
 Nagy megtiszteltetés  
ezen a versenyen nyerni.

ujheLyi-gáSpár MiKLóS 
(SparTaCuS Ve)

SziLaSi Fábián

SzaLOnTai gergÔ 
(SparTaCuS Ve) 
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Videó: Ladányi jánOS ê
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                                     versenyek · 2017-ben Finn VB a spari-ban

Örömteli hír érkezett Aucklandból: Magyarország, Balatonföldvár, a Spartacus 
Vitorlás Egylet elnyerte a 2017-es Finn VB (Gold Cup) rendezési jogát!
Forrás: Spartacus Vitorlás egylet // Fotó: Cserta gábor

2017-ben Finn Vb a Spari-ban

A helyszínen a Spari képviseletében 
Gereben Marci prezentált, a szavazásról 

a következőket írta meg emailben:
 „Rajtunk kívül pályázott Halifax (CAN), 

Dziwnow (POL), Kiel (GER), Marseille 
(FRA). A VB szavazáson Marseille volt a leg-
nagyobb ellenfél, 14-8 arányban bizonyultunk 
a végén jobbnak. Az olimpia után Kanada 
nem jött szóba a távolság miatt, a lengyel 
pályázatnak nem volt tábora, Kiel pedig 
a Kieler Wochevel egyben rendezett volna, ezt 
a társaság nem támogatta. Marseille végülis 
elnyerte az EB rendezést.

Sokat számított a személyes jelenlét és 
a kidolgozott prezentáció, értékelték a felké-
szültséget. A legnagyobb erő mindezek mel-
lett egyértelműen a Berecz Zsombival együtt 
készülő valenciai nemzetközi csapat támoga-
tása volt. Az ottaniak Luca Devoti vezetésével 

egységesen a mi pályázatunk mellé álltak, így 
született meg a siker.”

 A stratégia az olimpiai évét követően az 
új arcok bevonása, az új ciklus elején minél 
szélesebb bázis kialakítása, ebbe pedig jól 
illett a közép-európai helyszín, ami köny-
nyen és relatív olcsón elérhető. Többen ódz-
kodtak a gyenge széltől, de a széles szava-
zóbázisunk megingathatatlan volt, bíznak 
a Balatonban.

Minden, az idei aucklandi finn dingi 
világbajnokságon kint lévő magyar - ver-

senyző, edző, sportvezető -, azaz Berecz 
Zsombi, Kelemen Tamás, Hajdú Balázs 
rengeteget segített, hogy sikeresek legyünk 
a szavazáson. Az igazi munka most kezdő-
dik: minden segítő kézre, ötletre, támoga-
tásra szükségünk lesz ahhoz, hogy szakmai 
színvonalában, külsőségeiben, technikai és 
médiahátterében egyaránt igazi 21. századi 
világbajnokságot rendezhessünk 2017-ben 
Földváron, a Spariban. •

KiEGéSzíTéS
Böröcz Bence a legjelesebb nem-
zetközi bírók társaságában zsûri tag 
az auckland-i (60.) Finn VB-n, míg Dr 
Hajdú Balázst a tagság 10. alkalom-
mal választott meg egyhangúan újabb 
egy évre nemzetközi Finn osztály elnö-
kének.
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rekord számban vettünk részt, ettünk, ittunk, versenyeztünk, 
vetítettünk vitorlára, túráztunk, fürödtünk és ami a legfonto-
sabb, együtt voltunk. Minden hajóstalálkozó legyen ilyen!
Szerzô: Szutor Ferenc 

Volt egyszer egy  
4. Vagy inKább 5.  
FOlKEBOOT TAlálKOzó

ê
SZöVegeS BeSZáMoló

11 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
https://youtu.be/FVPt0ZPuGxM
http://porthole.hu/cikk/10535-fantasztikus-kalandok-a-iv-folkboat-talalkozon-rekordszamu-resztvevovel


http://www.bfyc.hu/


                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

Forrás: MVSz

beszámolók a Op edzôtáborról

1 2 3 4 5 6 7 8

A legtöbb általános iskolában október 23 - 
november 1 között őszi szünet volt. Azz 

Osztályszövetség is rámozdult erre az idő-
pontra és egy külföldi edzőtábort szervezett. 
A helyszín Szlovénia, Portoroz városa, ami 
nem ismeretlen az opésok előtt, hisz számos 
versenyt rendeznek itt, amikre már hosszú 
idő óta járnak magyarok. A portoroziak leg-
rangosabb versenye a Húsvéti Regatta, ami 
egyben a magyaroknak 2016-ban (is) VB/
EB válogató verseny.

Az Osztályszövetség, az MVSz által 
rendelkezésre bocsátott 2015. évi kere-
téből igyekezett olyan mértékű támoga-
tást biztosítani, ami megfelelően moti-
válja az opésokat, hogy minél többen 
vegyenek részt az edzőtáboron és október 
végén is bő egy hetet vitorlázzanak. Az 
Osztályszövetség egy nagy közös szálláshe-
lyet foglalt a részvevőknek, ezzel is erősít-
ve az összetartozást és mintegy ösztönözve 
a szakmai beszélgetések kialakulását.

A jelentkezések alapján részvételi létszám 
48 versenyző, 11 edző és további 31 kísérő 
volt. A 48 versenyző igen jó részvételi arány-
nak számít, ha figyelembe vesszük, hogy az 
OB-n 97 induló volt!

Az edzőnapok mellett hétvégén rendezték 
a tábor keretében a a Pirat klub által szerve-
zett Halloween Regattát.

Az MVSZ szervezésében minden napról 
készült beszámoló más-más edző tollából. 
Ebből készítettünk egy kis összállítást. •

13 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

Pénteken kora délután érkezett meg a csapat a portorozi Pirat vitorlás klubba, 
ahol a kellemes 20 fokos melegben szereltük fel a hajókat és indultunk is a vízre 
a keszthelyi csapattal együtt. 

Szalay Krisztina (FVSz)
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

perjés bálint (MVM)
Reggel a nevezők létszáma elérte a 208 főt, így a rendezőség 4 csoportra osztotta a mezőnyt. Mindig két csoport 
rajtolt egyszerre, így 104 optimist sorakozott fel a rajtvonalon a rajtoknál. A csoportok mindig cserélődnek annak 
érdekében, hogy mindenki összemérhesse mindenkivel magát a verseny során. Ennek a rendszernek egyetlen hát-
ránya, hogy mindig mindenkit meg kell várni, ezért hosszú órákon át kint vagyunk a tengeren.

Napfényes ôszi nap Halloween Regatta 2015

TeLjes CIkk
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

Török péter (SVe)

Mindkét futamban kis oda-
figyeléssel inkább a pálya 
jobb oldala volt előnyö-
sebb. Közben a szél gyakran 
az egy csomót sem érte el. 
A versenybírók az izzasztó 
gyengeszeles küzdelem fizi-
kai erőfeszítéseiben igencsak 
türelmesnek bizonyultak. 
Az előző napi büntetésekhez 
képest, ma kevesebb füttyszót 
hallhattunk.

Láttunk már jobb versenyt 
is, de a szélviszonyokat figye-
lembe véve, szép teljesítmény 
volt a három futam.

Halloween Cup  
második versenynap

eredMényeK
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

Szalontai bence (byC)
Petivel kihirdetjük az előző este összerakott csoportokat, majd mindenki megkeresi 
a csapatát és mehet a reggeli torna. Futás, lépcsőzés, erősítés, nyújtás kicsit magunk-
hoz alakítja a csapatokat. A torna után reggeli, majd irány a klub, mehetünk vízre, 
illetve csak mehetnénk, mert sajnos tükör a víz…

TeLjes CIkk
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

dénes gábor
Én az 5-ös csapattal foglalkozok. Lelkes kis első éves csapat. Maradunk 
a hajóknál és a felszerelésről, szabályokról, apró trükkökről és praktikákról 
beszélünk. 11 körül megjelennek a csíkok a vízen. Csaba indul a 6-os csa-
pattal elsőként a vízre, akit Laci bácsi és mi követünk.

Fáradt, de mosolygós sztorizgatós arcok adogatják a vizes slagot egymásnak, hogy a hajóikat átmossák 
a sós víz után. A hajók és a motorosok elpakolva. Minden edző megbeszélésre irányítja a kis csapatát, 
hogy értékeljék a mai munkát. Vissza a szállásra, kis zuhany és a gyerekek újra a téren és deszkázgat-
nak. Mi, az edzők 17.30-ra egy meetinget beszéltünk össze, ahol a Peti és a Szende beszámolóját hall-
gathattuk az idei világversenyekről. 19 óra vacsora. A gyerekek szó nélkül megjelentek és megszállták az 
éttermet. Ma csendesebb az este. Mindenki pihenősebbre vette a figurát. Elfáradtak, ez jó jel.
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

elôd botond (KVK)
Az idő szomorkás volt és mi edzők is, hogy a vitorlázott órák számát nem tudjuk gyarapítani. No de 
a gyerekek! Ők mindig hangulatba tudják hozni egymást és minket is, ami ma sem történt másképp. 
A reggeli letornázásában különböző gördülő ketyeréken már profik, de az energiákjukból nem vesz el 
csipetnyit sem. Hogy ne legyen jelentős anyagi kár és a testi épséget is megőrizendő, különböző progra-
mokat szerveztek az edzők csapataiknak. Voltak városnéző turistacsoprortok, medencében búvárúszó-
sak, labdákat dobó-rúgó csaptszerűségek és a szélre vadászók az Adria kék vízén.

FOTóK
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

brencsán dávid (KereKed)
Délután kettőkor a még mindig szakadó eső mellett egyre jobb szélben, végül 
a rutin Róka Czégai Laci bácsi monda, „itt bazi jó szél lesz estére”. Végül minden-
ki egyetértésével kimentünk a vízre és két futamot rendeztünk. Az eső elállt, a szél 
pedig „bazi jó lett”. Egész fantasztikus érzés volt, hogy mind az 50 versenyző, igye-
kezett a legjobbját mutatni. A házi verseny mindkét futamát Lászlófy Levi nyerte. 
Szerelés, edzői programegyeztetés, vacsora és rosszalkodás volt az esti menü.
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                                     versenyek · Beszámolók a oP edzőtáborról

Litkey zsolt (The)
Szerencsénkre, igazi ajándékként, napsü-
tés és 14-18 csomós északkeleti szél fújt, ami 
azután kora délutánra felszökött 20-24 cso-
móig. Saját csapatommal kivitorláztunk 
Piran elé, ahol a nyílt tengerről érkező hul-
lámok néha elérték a 2 méter magasságot, 
a szél pedig 20 csomó körül fújt. Gyerekeim 
még soha nem vitorláztak ilyen hullám-
zásban, leírhatatlan élményként élték meg, 
majdnem sírva fakadtak (illetve némelyek 
sírtak is), hogy be kell mennünk az öbölbe 
ahol a futamokat rendeztük.
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S ikerült teljesítenie az alapcélt és 
a világ 100 legjobb felnőtt versenyző-

je között bejutott az Arany csoportba. Az 
összetett versenyben a 42. helyen végzett 
igazolva tehetségét és idei fejlődését is. 
Nagy feladatnak bizonyult most az olim-
piai kvalifikáció kivívása. Ezen a világ-

bajnokságon a korábban indulási jogot 
szerzett 19 nemzet mellett most újabb 
négynek volt lehetősége bekerülni a Riói 
Olimpiára. az Arany csoportba 12 olyan 
nemzet vitorlázója került be, akik erre 
hajtottak. Mind jóval idősebbek és ruti-
nosabbak Márinál. 

Bár Mári célja kijutni a 2020-as Tokiói 
Olimpiára és ott jó helyezést elérni, még 
mindig van egy kis esélye arra, hogy akár 
már Rióban olimpiai tapasztalatokat gyűjt-
hessen. Még 2 európai nemzet számára 
van kiadó hely, amelyet a 2016-os Európa-
bajnokságon lehet elérni. •

VÉGEREDMÉNY
A világbajnokság egyébként nagyon szoros versenyt hozott. Az utolsó futam 
elôtt élen álló belga evi Van Acker nem tudta megtartani helyét, így az arany-
érmet végül a dán Anne-Marie rindom szerezte meg, megelôzve a világbajnok 
és olimpiai ezüstérmes holland Marit Bouwmeestert.

A verseny hivatalos videója.

Videó

                                     versenyek · Laser radial Világbajnokság ománban

Forrás: MVSz // Fotó: Tóth bogee – SailCoach photography

érdi Mária kíváló szereplése Ománban
A 17 éves vitorlázó, aki az olimpiai laser Radial osztály U19-es világ- és Európa-
bajnoka, bejutott az Arany-csoportba és végül 42. lett a november 20-án 
kezdôdött ománi nôi laser Radial osztály világbajnokságon.
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                                     versenyek · Laser radial Világbajnokság ománban

„Nagyon jól érzem magam, eddig az 5. a legjobb 
futameredményem, és végig a csoportom első felében 
tudtam maradni. Az volt a célom, hogy bejussak az 
aranycsoportba, ami sikerült, szóval nagyon boldog 
vagyok, ráadásul az aranyban én vagyok az egyedü-
li ifjúsági versenyző. Holnap lesz egy pihenőnapunk, 
így fel tudok készülni a döntős futamokra.”  
Érdi Mári a selejtezők után

„Reggelente nincs szél, majd dél körül 
lesz 10 csomó, ami később 12-14 cso-
móra erősödik, frissül, így a futamo-
kat délután tudták megrendezni. Ma 
egyenletes 15 csomóban kezdtünk, 
ami viszont megnehezíti a taktikán-
kat, hogy forgolódós, kiszámíthatatlan, 
mondhatni lyukas a szél. A pálya két 
oldala dominál, egy jó rajt után meg 
kell nyerni az oldalt, amit választottál. 
Nagyon örülök, hogy Mári bent van az 
aranycsoportban, elérte a számára kitű-
zött elsődleges célt. Következő lépésként 
arra fogunk koncentrálni, hogy a még 
kvalifikációért küzdő 12 nemzet közül 
minél előrébb végezzen.”
Eszes Tamás, Mári edzője a selejtező 
után nyilatkozta
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                                     versenyek · Laser radial Világbajnokság ománban

az iSaF MegjeLen-
TeTeTT egy VideóT, 
aMiT CSaK MárinaK 
SzenTeLTeK, éS CiK-
KeT iS írTaK róLa, 
ahOL az iFjúSági 
ViTOrLázáS egyiK 
LegnagyObb SzTár-
jánaK neVezTéK. 
a CiKK aprOpója 
a deCeMber 27-én 
KezdÔdÔ iFjúSági 
ViLágbajnOKSág, 
aMi MaLajziában 
LeSz. a CiKK angO-
LuL eLérheTÔ a Szö-
VeTSég OLdaLán.

ViDEó

24 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
http://www.sailing.org/news/41448.php
http://www.sailing.org/news/41448.php
http://www.sailing.org/news/41448.php
https://www.youtube.com/watch?v=1dNZE6ZfzHQ&feature=youtu.be


VIDeónapló

                                     versenyek · Finn Gold Cup 2015

November 21-én Új-zélandon, Aucklandban kezdôdött a Finn Gold Cup 2015, 
Berecz zsombor másik 87 vitorlázóval versenyezhetett.
Forrás: MVSz

berecz zsombor 23. a Finn golden Cup-on

Új-Zélandon Auckland közelében 
a Takapuna Boating Club rendezésé-

ben az olimpiai Finn mezőnytől megszo-
kott kemény, küzdelmes futamokkal zajlott 
a Finn Gold Cup, a hajóosztály történe-
tének 60. világbajnoksága. 76 hajó verse-
nyezett, nem voltak csoportok, selejtezőés 
döntő futamok, hanem mindenki együtt 
rajtolt és küzdött. 

A mezőny a szokott módon kiegyensúlyo-
zott volt. Az első két futamon 8-12 csomós 
szélben mindössze három olyan verseny-
ző akadt, aki mindkétszer az első tízben 
végzett. Az Új-Zélandi Murdoch mellett 
csak a világbajnok brit Giles Scott, illetve 
az Európa-bajnok Kljakovic Gaspic (vagyis 
Bambi) volt erre képes. •
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BerecZ ZSoMBor  
FutaMonKéntI  
ereDMényeI

FuTAM heLyeZés
1 15. 
2 40. 
3 3. 
4 45.
5 29.
6 24.
7 41.
8 11.
9 13.

10 21.

Három gyengébb futama volt a soro-
zatban. Ha ezek közül csak egy is jól 
sikerül, akkor megismételte volna 
a tavalyi világbajnoki olimpiai szint-
hozó eredményét. Biztos olimpi-
ai résztvevôként ô más felkészülési 
ütemben van, mint azok, akiknek 
még kvalifikálniuk kellett a nemzetü-
ket, vagy éppen más honfitársukkal 
válogatóznak az Olimpiára.

ereDMényeK
RÉSZLETES

                                     versenyek · Finn Gold Cup 2015
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Kenese-Keszthely 
rekord 2015.

sZerZŐ: VArGA LAjos, rAusChenBerGer MIkLós // FoTók: CserTA GáBor

2015. noVeMBer 20-án nekIFuToTTunk eGy uToLsó eséLyT LáTVA 
A kenese-kesZTheLy TáVon eGyTesTű hAjóVAL FuToTT IdŐre-
kord MeGdönTésének, MeLy 8 éVe VárAT MAGárA. keZd BeLe 
A TörTénések MeséLéséBe VArGA LAjos, A 2011. noVeMBer 20-án 
MeGdönTöTT kesZTheLy-kenese TáVon TeLjesíTeTT IdŐre-
kord Verseny Új CsÚCsTArTó eGyTesTű hAjójánAk, A neLson 
FLoTTALíZInGnek A korMányosA, és A LeGényséG eGyIk TAGjA, 
Másod korMányosA rAusCenBerGer MIkLós.
2013-ban már elindultak egy héten belül kétszer, akkor sajnos nem sikerült, de voltak bíztató jelek. Azóta sok víz lefolyt a sión, Lajos egy új, a Flaar által 
tervezett és fejlesztett 26 lábas hajóval és a Quantum által erre fejlesztett vitorlázattal, töretlen eltökéltséggel hajszolta a rekordot.

28

címlapról
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a cSapat: PéCsVárAdI ákos, 
rAusChenBerGer MIkLós, VArGA LAjos, 
sChArF MáTé.

a haJó: FLAAr26
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lajos: A keszthely kenese vagy kenese 
keszthely rekordot 1921 óta futják. A katama-
rános éra óta több katamarán is megdöntötte 
a Majthényi szabolcs kormányozta Fantomasso 
2007-es rekordját a 3 óra 41 percet. jelenleg az 
abszolút rekordot az rsM dTM katamarán tart-
ja 1 óra 57 perces, 2014-ben futott idővel. Az 
MVsZ 2015-ben készül új kiírást és eljárásren-
det kialakítani a rekord nyilvántartásához, ahol 
ésszerűen szétválasztásra kerülhet az egytestű 
és többtestű hajók által futott rekord nyilván-
tartása. A nelson Flottalízing nyilvánvaló célja 
csak az egytestű rekord meghaladása lehetett.

Miklós: körülbelül két hete kaptam egy tele-
fonhívást Lajostól, hogy november 14-én, 
szombaton menni kellene, mert jó szél mutat-
kozik. Most is szeretné, ha mennék, nem csak 
a korábbi közös próbálkozások okán, hanem 
mert a vitorlák fejlesztésében aktívan részt vet-
tem. nem volt kérdés, hogy szívesen megyek, 
hiszen a hajóban és a csapatban is éreztem 
a potenciált.
Aki ismeri Lajost, tudja, hogy nem viccel, azaz 
napjában többször nézte az előrejelzéseket, 
beszélt a meteorológussal, a vízimentőkkel, 
a ByC-el és velem is.

sajnos, ahogy közeledett november 14., lát-
szott, hogy az ígért szél nem jön meg, tolódik 
vasárnapra, és gyengül is, így szerdára halasz-
tottuk a következő menet időpontját. ez sajnos 
megint elmaradt, mert a szél mást gondolt, 

mint mi. A meteo már emlegette a telet erre 
a hétvégére, így nekünk is szorult a hurok, dön-
teni kellett, mi legyen, nekivágunk, vagy marad 
a kísérlet a következő évre, amit természetesen 
ekkor már nagyon nem akartunk!

lajos: Úgy tűnt az időjárás nem támogatja az 
ötletet. A reményteli előrejelzések sorra déli-
bábként tűntek el a monitorról. hol kenese, hol 
keszthely látszott alkalmas rajthelynek. Végül 
18-án az addig délebbre jelzett délnyugati szél 
felkúszott egyre több modellen a Balaton vona-
lára. horváth ákos meteorológus először pén-
tek du 4 óra körüli, majd péntek délelőtt már 
19.30–20.00 közötti leterjedő délnyugati szelet 
jelzett, ami a rajt időpontját figyelembe véve, 
19.50, tűpontosnak bizonyult. Az indulási idő-
pont azt is jelentette, hogy a napszemüvegre 
csak akkor lenne szükség, ha még sötétebben 
szeretnénk látni a Balatont, mint amilyen lesz.

Miklós: november 18-án merült fel először az 
éjszakai menet lehetősége is, egy 25-40 cso-
mós délnyugatiban. jeleztem Lajosnak, 40 
csomó nappal is meleg, nemhogy éjszaka, szó-

val menjünk! egy valamit kértem, hogy legyen 
profi kíséret, az se baj, ha vízen motorossal jön-
nek, és van a nevükben VMsZ.
így alakult, hogy a hajót Lajos és scharf Máté 
a VMsZ rupert motorosával péntek reggel 
elvontatták keszthelyre. ekkor még volt egy ici-
pici esélye a nappali menetnek. Mi (Pécsváradi 
ákos és én) autóval mentünk keszthelyre, 11 
órára. Amikor megérkeztünk, látszott, hogy 
nem nagyon lesz nappali menet, ugyanis totál 
flaute fogadott minket.

semmi gond, várunk! Irány a keszthely yacht 
kikötő étterme, ahol előbb ettünk, majd ittunk, 
majd elkezdődött a meteorológiai oldalak bújá-
sa, közben pedig egyeztetés, a vízimentő srá-
cokkal, akik az út során a biztonságunkra figyel-
nek majd és kísérnek minket.

közben elkezdtük összerakni a hajót is, ismer-
kedni a kötelekkel, a szerelvények elhelyezkedé-
sével, megbeszéltük a manővereket, az indulást, 
az érkezést, és azt hogy nincs mese, ezt a rekor-
dot ma meg kell dönteni!

lajos: A snewisport, kopasz Balázsnak köszön-
hetően ellátott bennünket GPs jeladóval így 
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5. jELEZTEm LajOSnak, 40 cSOmó 
naPPaL iS mELEg, nEmhOgy 
ÉjSZaka, SZóvaL mEnjünk!
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aZ induLáSi időPOnT 
aZT iS jELEnTETTE, hOgy 
a naPSZEmüvEgRE cSak 
akkOR LEnnE SZük-
SÉg, ha mÉg SöTÉTEB-
BEn SZERETnÉnk LáTni 
a BaLaTOnT, minT ami-
LyEn LESZ.
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menetünk láthatóvá vált elvetemült vitorlás 
barátaink számára, akik szerint persze mi nem 
vagyunk normálisak. summa summarum, azért 
sokakat mozgatott őrültségünk és izgatottan 
nézték a közvetítést, a befutónál pedig egy 
kisebb szurkolócspat is meglepett minket. 

Miklós: 16:00 óra után, sötétben húztuk át 
a hajót a keszthelyi mólóra, arra az esetre, 
ha a szél előbb megérkezne. de nem jött… 
Várakozással teli percek, félórák jöttek, ami 
gyakorlatilag az előrejelzési oldalak folyama-
tos elemzését jelentette és egyben a taktika 
folyamatos változtatását is. Végül az egy reff 
és fockos elindulás mellett döntöttünk, majd 
amint már megyünk, kitekerjük a reachert, és 
azzal haladunk el Györökig.
Fél 7 felé elkezdtek mozogni a fák elszáradt 
levelei, amit egyértelműen jó jelnek fogtunk 
fel, annál is inkább, mivel már nem keleti len-

gedezett, hanem a várt délnyugati. Gyors evés, 
a szerelés igazítása és a terv fixálása után Lajos 
elindult a hajó felé azzal, hogy 10 perc múlva 
kövessük és utána 5 perccel Máté – aki meg-
nyerte a futó ember szerepét – legyen a vasút-
állomáson.

így is lett. ekkor már érezhetően friss szél fújt 
a keszthelyi mólón, elkezdtük hát a hajó előké-
szítését a rajtra (kikötőkötelek kézben, nagyvi-
torla felhúzva, fock is felhúzásra készen). Már 
minden készen állt, tudtuk, hogy a pecsételés 
is megvolt, izgatottan vártuk, mikor tűnik fel 
a futó a sötétben.

életem leghosszabb 2,5 perce volt, de végre 
megérkezett Máté, hajó ellök, vitorla fel, veretés 
indul. Máté a nagy sprint után hajóba ugrott, 
közölte 19:49-kor pecsételtek a vasútállomáson, 
hajrá! Mivel Lajos jobban ismeri a hajót és indu-
lás után gyorsan kellett „gépészkedni”, meg-

kaparintottam a kormányt, és a már kitekert 
reacherrel, az egyre vadabb szélben elindultunk 
a györöki csücsök felé. eszméletlen élmény 
volt! Újra 470-esben ültem, a hajó nagyon 
kezesen reagált minden kormánymozdulatra, 
a pöffökben eszméletlen gyorsulásokat produ-
kálva hamar elértük a 13-17 csomós sebességet.

Itt kell megemlíteni, hogy a hajón milyen, 
a teljesítmény növelését szolgáló berendezé-
sek vannak. először is a dönthető tőkesúly, ami 
50 fokban kibillenthető a függőlegestől. Van 
két swert az árboc vonalában, ami főleg éles 
menetben hasznos, amikor a kiel kibillentése 
miatt kevés a laterál felület. és végül az adu-
ász, a dss. én azt hiszem, ennek az eszköznek 
nagyon sokat köszönhetünk. 35 csomóban 
olyan biztosan lehetett vele gennakerezni, 
mintha 10 csomós szél lenne.

lajos: A dss-ről – A dinamic stability system 
egy nem túl régi innováció a vitorlázásban. 
A vízszintesen kitolható szárnyprofilú lap 
segíti az egytestű hajó visszatérítő nyomaté-
kának növelését és emelőhatásával csökkenti 
a nedvesített felületet is. 100 lábas Maxin és 
IMoCA 60-ason is alkalmazzák. A Balatonon 
a Flaar26rr az első fecske, és erre nagyon 
büszkék vagyunk!

Miklós: A szél erősödése miatt sajnos nem 
tudtunk a györöki csücsök fölé menni, ezért 
úgy döntöttünk, hogy eltekerjük a reachert, és 
fockkal élesebben megyünk 300 métert. A szél 
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a hajó ORRa FOLyamaTOSan 
vágTa SZÉT aZ uTOLÉRT huLLá-
mOkaT, hOL a víZ aLaTT vOLT, 
hOL kÉTOLdaLT SZökőkÚTSZERű-
En 1-1,5m magaSRa cSaPTa SZÉT 
a viZET. mindEZT SöTÉTBEn!
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5. a hajó ORRa kB. 2 m mÉLyEn 
BELEáLLT aZ ELőTTE TOR-
nyOSuLó huLLámBa, LELaS-
SuLT, ÉS FELÉLESEdvE kiTöRT, 
ÉS FELdőLTünk. gEnnakER 
LOBOg, nagyviTORLa kiEn-
gEdvE, a hajó aZ OLdaLán 
FEküdT. 
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velünk volt, mert erősödött, így sebességet alig 
vesztettünk. Miután kiértünk, azonnal felrán-
tottuk a nagy gennakert, és elindult a veretés. 
ekkor már nem én kormányoztam, a nagyvi-
torla shottját kellett kezelnem. A már említett 
dss-nek köszönhetően, a hajó hátulján, nem 
az oldalán kellett ülnöm, így remekül láttam 
mindent. A szigligeti-öbölben a szél immár sta-
bilan 30 csomó körül fújt, szerencsére a várt 
irányból, így a gennakerrel kényelmesen tud-
tunk menni hossztengelyben. Ahogy távolod-
tunk a keszthelyi-öböltől, megérkeztek a hullá-
mok is. A hajó orra folyamatosan vágta szét az 
utolért hullámokat, hol a víz alatt volt, hol két-
oldalt szökőkútszerűen 1-1,5m magasra csapta 
szét a vizet. Mindezt sötétben! Félelmetes volt!

lajos: A szigligeti öblön keresztül úgy indul-
tunk meg, hogy a szó bennünk akadt és a két-
oldali vízfüggönyben szépen kiálló hajóorral 
verettünk valószínűtlen tempóban. A sebes-
ségmérő 21.8 csomós sebességet is mutatott. 
A szélmérőnek ne higgyünk, mert 38 csomó is 
látszott rajta. A technikai megjegyzéseken kívül 
elsőként scharf Máté szólalt meg, aki a lékocsi 
hídon hátul ülve közölte: Megástuk a saját 
sírunkat. rausch Miki javasolta, hogy negatív 
megjegyzését felejtse el gyorsan.

Miklós: Badacsonyig – amit röpke 50 perc alatt 
el is értünk – nagyjából mindenki megszokta 
a tempót és a körülményeket, és az adrenalin 
szint is normális közelébe csökkent. Badacsony 

után, egy szerencsétlen hullámkombináció és 
ennek nem megfelelő lereagálása miatt, a hajó 
orra kb. 2 m mélyen beleállt az előtte tornyosu-
ló hullámba, lelassult, és felélesedve kitört, és 
feldőltünk. Gennaker lobog, nagyvitorla kien-
gedve, a hajó az oldalán feküdt. szerencsére 
mindenki észnél volt, így senki nem esett 
a vízbe, ezzel megmaradt az esély a tovább-
haladásra, már csak valahogy le kellett ejte-
ni. Gyors utasítások, alba elenged, gennaker 
shottal egyetemben, majd a megfelelő pillanat-
ban határozott ejtéssel a hajó felállt, és elindult. 
Gyorsan történt minden. A csapat profizmu-
sát, lélekjelenlétét mutatja, hogy azonnal álló 
gennakerrel rohantunk tovább a rekord felé. 
Miután mindenki megnyugodott, átbeszéltük 
röviden mi volt a gond és tanulva a hibából 
mentünk tovább.

lajos: A feszültség innentől jelentősen csök-
kent bennünk, csak Tihanynál pörögtünk fel 
újra. Tihany előtt éreztem, hogy a hullámvöl-
gyek kezdik megfogni a hajót és már nem 
tudjuk könnyen áttörni a hullámokat. ejtéssel 
próbáltam további mélységet szerezni, hogy 
a genakker levételét elkerüljük. rausch jelezte, 
hogy ez nem regina és élesebben menjünk. 
Bízva rutinjában és az előre megbeszéltekben 
ismét kormányoscsere következett. A hullámok-
ra intenzíven kormányozva, Máté kemény grósz 
pumpálásával gyönyörű élesedéseket és ejtése-
ket mutatott be Miki. Zajlott a kormányoslecke 
haladóknak, és haladtunk is. Pécsváradi ákosról 

A technika és a hajótervezés, gyártás fejlődé-
se mindig a határok feszegetésére késztette az 
elhivatott vitorlázókat, a rekordok megdönté-
se mindig is komoly motivációt jelentett. Nem 
csak külföldön, de itthon, a mi kis tavunkon 
is. Elég csak a Balatonkerülő szóló versenyek-
re gondolni, milyen teljesítményt is követel 
ez a vitorlázóktól. Számunkra fontos hogy 
segítsük ezeket a kivételes tudású vitorlázókat 
céljaik elérésében és a háttérből vigyázzunk 
rájuk, biztosítsuk őket.

Nem volt hát most sem kérdés hogy segí-
tünk, amikor a hazai egytestű hajókkal 
művelt teljesítményorientált vitorlázás egyik 
éllovasa, Varga Lajos, megkeresett bennünket 
azzal, hogy új Flaar26-os hajójával megkísé-
relné a Keszthely-Kenese időrekord megdön-
tését. 

AhoGy  
A VíZIMenTŐk  
LáTTák
Forrás: VíZIMenTŐk.hu
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ideje megemlíteni, hogy leszögelte magát az 
éppen aktuális luvcsörlő mellé és szinte ész-
revétlenül, komoly koncentrációval, szépen 
trimmelte az éppen elől fennlevő szövetda-
rabot, emellett rezzenéstelenül tűrte a kor-
mányosok időnként túlfutó adrenalinszintjét 
és sporttársi kommunikációját. ezt a pozíciót 
csak háromszor hagyta el, aminek egyszerű 
oka éppen aktuális esésünk volt. ezek közül 
az elsőben szenvedtük el egyetlen technikai 
sérülésünket, ákossal ketten szépen letörtük 
a luvkorlátot, a dynema kötél azért megtar-
tott.

Miklós: Tihanyt alig kevesebb, mint 2 óra alatt 
elértük el, úgy is, hogy kétszer még felszaladt 
a hajó, de időt alig vesztettünk, mert szinte 
azonnal le is tudtunk ejteni, és tovább robogni.
ezek optimizmussal töltöttek el bennünket, de 
tudtuk, nem lehet lazítani, mert egy másod-
perc kihagyás is nagyon komoly következmé-
nyekkel járhat.

közben az előzetes megbeszélésnek meg-
felelően rotáltuk a csapatot, azaz a kormá-
nyosi poszton Lajos és én osztoztunk, míg 
a grószshottot hol Máté, hol Lajos, hol én 
kezeltem.

Tihanyhoz közeledve a már megszokott kísé-
rőtávolságot elhagyva a rupert, felkapcsolt ref-
lektorokkal előresietett. Mi nem tudtuk miért, 
de ők pontosan látták a radaron, hogy egye-
nesen valami hatalmas jármű felé haladunk. 
kisvártatva mi is megértettük hova volt ez 
a nagy sietség, a VMsZ előre ment, hogy felhív-
ják a figyelmünket az utunkban lévő tetemes 
méretű uszályra, mely így is okozott némi meg-
lepetést.

A Tihanyi csőbe én vittem a hajót, és az előze-
tes megbeszélésnek megfelelően a könnyebb 
manőverezhetőség érdekében tudtuk, eljön 
a pillanat, amikor búcsút intünk a hátszélvitorlá-
nak, bár akkor azt hittük csak átmenetileg.

A szoros hozta magát, a szél megerősödött 
és mi rohantunk a déli bójasor felé, ezért gyor-

Lajos megkeresése után előzetesen átgon-
doltuk mit és hogyan is kell tennünk, hogy 
a rekorddöntésre vállalkozó csapatot bizton-
ságban tudhassuk. Novemberre bizony már 
mi is jórészt téliesítettünk mentőhajóinkat, de 
a Rupert még szolgálatra készen várt a vízen. 
Nem csak ez volt az ok, hanem az előrejelzé-
sek szerint várható 40-70 km/h közötti szél, 
a hullámzás és az éjszakai körülmények is 
mind azt indokolták, hogy a Ruperttel kísér-
jük végig a csapatot.

Egy ilyen nem veszélytelen vállalkozás során 
számos dologra kell figyelni egy kísérő, men-
tőhajónak. Biztonságos távolságból, leginkább 
szél alatt kísérni a hajót, úgy hogy bármikor 
cselekedni tudjunk, ha mentésre van szükség.

Legnagyobb kihívást éjszaka erős hullámzás-
ban a vízbe esett ember megtalálása jelen-
ti. Fontos tanulság volt számunkra is hogy, 
kimondjuk, kötelezővé kell tenni éjszakai 
vitorlázás esetén a ruházatra rakható jel-
zőfényt, mely villogásával, nagymértékben 
megnöveli annak az esélyét, hogy megtalál-
juk a vízbe esett személyt. Mentőhajón lévő 
reflektor ide vagy oda, nagy hullámzás esetén 
egy ilyen „kütyü” aranyat ér. És tényleg csak 
egy pár száz forintos dologról beszélünk.

AhoGy A VíZIMenTŐk LáTTákTihanyhOZ köZELEdvE a máR mEgSZOkOTT kíSÉ-
RőTávOLSágOT ELhagyva a RuPERT, FELkaPcSOLT 
REFLEkTOROkkaL ELőRESiETETT. mi nEm Tud-
Tuk miÉRT, dE ők POnTOSan LáTTák a RadaROn, 
hOgy EgyEnESEn vaLami haTaLmaS jáRmű FELÉ 
haLadunk.
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a hajóZáSi ÚTBan ESÉS, 
TaLPRaáLLáS, gEnakkERLEvÉTEL, 
haLZOLáS BELEFÉRT 3 PERcBE. 
EZaLaTT miki BaRáTunk ELdOBTa 
hangkÉSZLETÉnEk 80%-áT.
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san le kellett kapni a gennakert. Gennakeres 
halzolásról szó sem lehetett ilyen szélben.

ez a manőver teljesen jól sikerült, Máté, Lajos 
és ákos lekapták, mint egy zsebkendőt.

reacher kiteker – elvégre rekordért megyünk 
– majd jött a halzolás, és ekkor elkövettük 
a második hibánkat. A halzolást megpróbál-
tuk egyetlen nagyvitorlával végrehajtani, ami 
addig ment is, amíg a baum a hajó hossztenge-
lyébe ért. A manőverhez a reachert be kellett 
tekerni, azonban a megbeszélés ellenére vala-
miért nem húztuk fel a fockot. ez azt eredmé-
nyezte, hogy, a csak a nagyvitorlán ébredő erő, 
a hajót kezelhetetlenül luvgeerig-é tette. ezt 
tetézte még, hogy a halzolás után, a nagyvitor-
la egy elakadás miatt nem ment ki időben, így 
azonnal felluvoltunk. semmi gond, így is lehet 
halzolni, már csak le kellene ejtenünk, ezek 
jártak a fejemben, miután láttam, mindenki 
a hajóban van és épségben.

lajos: A hajózási útban esés, talpraállás, 
genakkerlevétel, halzolás belefért 3 percbe. 
ezalatt Miki barátunk eldobta hangkészletének 
80%-át. nemcsak a fejében jártak a gondola-
tok, tudtunkra is adta, hogy ott és akkor mit 
gondol. Idővel nagyon jól álltunk a nettó vitor-
lázott idő bőven 2 óra alatt volt.

Miklós: A piruettet követően hamar újra kijött 
a reacher és mentünk az északi part felé, 
Csopak irányába. ezt tudatosan választottuk, 
mert tartottunk tőle, hogy a kenese–Akarattya 

magaspart megemeli a szelet, és rossz lett 
volna délről, a parttal majdnem párhuzamo-
san, a gyengébb szélben menni, így inkább 
a legrövidebb megközelítését választottuk az 
említett gyengülésnek. Minél jobban merőle-
gesen megyünk a partvonalra, annál kevesebb 
időt töltünk a gyenge szélben. Csopak előtt 
meghalzoltunk, és az északi parttal párhuza-
mosan ismét mentünk a keleti part irányába, jó 
szélben és jó szögön.

ekkor tudtuk, hogy kicsivel több, mint egy 
óránk van elérni kenesét, ami már gyengébb 
szélben is sikerült más hajókkal, szóval, ha nagy 
grimbusz nincs, meglehet a rekord.

Természetesen a szél kicsit mögénk fordult, 
így olyan volt, mintha kenese egy nagyon jól 
kirakott hátszélszakasz végét jelző bója lenne, 
egyik takkon sem tudtunk kenesére menni.

sebaj, a cél lebegett a szemünk előtt, csak 
arra figyeltünk, hogy a hajó a lehető leggyor-
sabban haladjon. Időközben volt több halzolás, 
de nem történt semmi különös, így említést 
nem érdemelnek. hacsak az nem, hogy eddig-
re már nagyon magabiztosan tudtuk végrehaj-
tani ezt a manővert.

lajos: A csökkenő szélben a sebesség érdeké-
ben szépen két menetben felmentünk teljes 
méretű grószra.

Miklós: A legnehezebb percek azok voltak, 
amikor már a kikötő szája felé tartottunk és 
a gps-en látszott, hogy 3-6 perc van az érkezé-

Igyekeztünk folyamatosan a hajó közelé-
ben maradni nem messzebb kerülve 3-4 
hajószélességnyi távolságnál. Erős szélben, 
ekkora hullámokban, folyamatos és intenzív 
munkát igényelt tőlünk a pozíció megtartá-
sa. A hajó nagy oldalfelülete miatt erős toló 
hatást kapunk, és a hullámok is folyamato-
san a vitorlás hajó felé sodornak minket, ha 
nem figyelünk oda.

A folyamatos kormányzás és a víz, a csa-
pat figyelése mellett, bár nem számítot-
tunk hatalmas forgalomra így november 
vége felé a Balatonon, radarral is pász-
táztuk a vizet, hisz horgászcsónak mindig 
akad. Láttunk is párat, no meg meglepeté-
sünkre, pont a tihanyi csőben egy uszállyal 
futottunk össze. A radarképen láttuk, hogy 
valami nagyobb járművel állunk szemben, 
így előresiettünk, feltérképeztük a pozíciót, 
megvilágítottuk, ezzel is segítve a vitorlázó 
legénység haladását. Elképesztő sebesség-
gel haladt a vitorlás hajó, nem volt túl sok 
idő felkészülni az uszály felbukkanására, de 
igencsak jól jött, hogy előre tudtuk pár perc-
cel mire is számíthatunk, és tudtuk a csapa-
tot is figyelmeztetni.

AhoGy A VíZIMenTŐk LáTTák
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sig, de a szél folyamatosan gyengül. Már csak 
13-16 csomó volt, azonban az időből látszott, 
hogy egyáltalán nincs veszve semmi. sőt! 
Az utolsó méterekre mindenkinek sikerült 
az izgatottságán úrrá lennie és inkább újra 
átvettük, hogyan, hova kötünk ki, mik a prio-
ritások és a futó embert bíztattuk, ne kímélje 
magát.

A kikötőtől délre lévő strand előtt volt az utol-
só halzolás, így balcsapáson érkeztünk a kikötő 
külső mólójára. reacher beteker, hajóval a par-
tot becéloz, Máté ugrik, áki elkapja a partot, 
Lajos ledobja a nagyvitorlát. 2015.11.20. 23 óra 
35 perc.

és a csönd…
ezt leírni nem tudom, aki ment már majdnem 

4 órát 15-21 csomós sebességgel, ahol a víz 
is hangos, a felcsapódó hullámokról nem is 
beszélve, csak az tudja, milyen ez a csönd. Meg 
az, aki már borult hajóval. ott is az egyik pilla-
natban még harsogás, izgalom, aztán egyszer 
csak csönd, vagyis inkább a víz bugyogása, 
amit az ember hall a víz alatt, de mindenképp 
egy kicsit megdermesztő és hirtelen állapotvál-
tozás…

Máté dolga most az, hogy minél gyorsabban 
elérjen a kenesei vasútállomásra. Ő fut, rohan, 
ezt még láttuk, rápillantottunk az órára és már 
tudtuk, megvan! Már csak a pontos rekordidő 
volt a kérdés.

lajos: A hajót elhúztuk biztonságos kikötő-
helyre, addigra érkezett meg Máté, a néhány 

tagú szurkolóseregünkkel együtt és fülig érő 
szájjal kiáltotta, 3 óra 19 perc az új rekord, amit 
a nelson Flottalízing Flaar 26rr hajó és kis csa-
patunk tart innentől!

A papírra végül is 23:38-kor került pecsét 
a vasútállomáson. Az indulás 19:49-kor volt, 
a befutó pecsételésig eltelt 3 óra 49 perc, de 
ebből, a szabályok értelmében jóváírnak 30 
percet, így jött ki a 3:19-es menetidő.

Miklós: nagyon jó érzés volt! Lajos ötödik, 
jómagam harmadik, ákos és Máté első próbál-
kozása volt! jókedvű beszélgetés közben a hajó 
leszerelése következett, de cseppet sem fárad-
tan! Az még várat magára, egyelőre az adrena-
lin dolgozik a testekben.

lajos: Itt kell megemlítenünk, hogy a jórészt 
25 csomó fölötti szélben, 9 fokos vízben, több 
mint 3 órán át tartó éjszaki vágtatás során 
gyakorlatilag semmi kár nem keletkezett, sem 
a hajóban, sem a vitorlákban. és ez mindannyi-
unk számára büszkeség!

Nagy köszönet a Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálatának, a Rupert legénységének, 
Szedlák-Kun Péternek, Soós Istvánnak és Fessler 
Gábornak a helytállásért, a profi, és bizalmat adó 
kíséretért. Köszönet a Keszthelyi Yacht Kikötőnek 
is a vendéglátásért, és hogy elviselték, hogy meg-
szálltuk az éttermüket. 

Folytatása biztos következik…

Volt borulás és veszélyhelyzet is, nem egyszer, 
de a Flaar26RR hajó köszönhetően a dönthe-
tő tőkesúlynak és a DSS rendszernek hamar 
visszaállt, kivételes sebességgel és stabilizál-
tan szelte a viharos habokat, így nem volt 
szükség részünkről beavatkozásra.

Nettó 3 óra 19 perc alatt vágtatott végig 
a csapat a Balatonon, 22 perccel megdöntve 
az eddigi egytestű hajóval felállított időrekor-
dot. Mi pedig árnyékként követtük őket, és 
vigyáztunk a biztonságukra. Emberfeletti tel-
jesítmény, mely nekünk is erőt próbáló volt. 
Mindig nagy élmény ilyen dolgoknak részese 
lenni.

Köszönjük a Rupert legénységének, Szedlák-
Kun Péternek, Soós Istvánnak és Fessler 
Gábornak a helytállást, és gratulálunk az 
új rekordot beállított csapatnak: Varga 
Lajosnak, Rauschenberger Miklósnak, 
Pécsváradi Ákosnak és Scharf Máténak!

 

AhoGy A VíZIMenTŐk LáTTák
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eredeTILeG 42 hAjó áLLT rAjThoZ, de 15 nAPPAL A TrAnsAT 
jV MeZŐny InduLásA uTán Már CsAk MAxIMuM 25 BeFuTó-
rA sZáMíThATTunk. MI TörTénT Idén, hoGy eGy ILyen nAGy 
MÚLTÚ Versenyen ennyI hAjó kIáLLnI kénysZerüLT?

sZerZŐ: PorThoLe 
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A Verseny MAGA 5400 MérFöLd hossZÚ, Le hAVre kIköTŐjéBŐL InduL és BrAZíLIáBAn 
VAn A BeFuTó. 4 hAjóósZTáLyBAn LeheT résZT VennI, A LeGnAGyoBBAk AZ uLTIMe osZTáLy 
TrIMAránjAI, AMeLyek eLŐírás sZerInT 70-105 LáBAsAk. AZTán jön AZ IMoCA 60, VAGyIs A nyíLT 60 
LáBAs hAjóosZTáLy. A MuLTI 50-esek TerMésZeTesen 50 LáBAs TöBBTesTű hAjók. A CLAss 40, MInT 
neVéBŐL Is kIderüL, A 40 LáBAs hAjók osZTáLyA. Ők A LeGkIseBBek, de A LeGkeZeLheTŐBBek Is, 
AMI MeG Is LáTsZIk, MerT eddIG CsAk 3 hAjó AdTA FeL A VersenyT A 14 InduLóBóL.

A legtöbb nevezés az IMoCA-k között volt, számszerint 20. 
eredetileg az 1982-es BoC Challenge-re készültek az első, ebbe 
a hajóosztályba tartozó 60 lábas hajók, amelyek az 1989-es Vendée 
Globe után terjedtek el. és éppen ez az oka annak, hogy a Transat 
mezőnyében ennyi probléma van velük. 2016 október 5-én, vagy-
is nagyjából egy év múlva indul a Vendée Globe 2016. Az indulók 
nagy része pont erre a versenyre készül, a Transat lett volna az egyik 
teszt versenyük. olyan vitorlázók, akik esélyesek, híresek és nagyon 

tapasztaltak, kiállni kényszerültek, mert hajójuk egyszerűen túl új és 
felkészületlen volt. Az edmond de rothschild feladta két olyan vitor-
lázóval a fedélzeten, mint sébastien josse és Charles Caudrelier, akik 
többszörös Transat jV és rolex Fastnet győztesek. állítolag rengeteg 
kisebb probléma volt a 2 hónapja elkészült hajóval, amelyek külön-
külön még csak megoldhatóak lettek volna, de így együtt sok lett. 
josse a Vendée Globe-ra készül, emiatt nem akartak tönkre tenni 
egy szinte vadonatúj hajót.

A huGo Boss-on Is FeLAdnI kénysZerüLTek A VersenyT. A 6 nAPPAL 
A rAjT eLŐTT eLkésZüLT hAjó eLkeZdeTT süLyednI, árBoCáT VesZ-
TeTTe, LeGényséGéT ÚGy keLLeTT kIMenTenI. sZerenCsére senkI 
seM sérüLT MeG, MásnAP sIkerüLT VIssZATérnI A hAjóhoZ és kIkö-
TŐBe VInnI. áLLíTóLAG eGy huLLáM dönTöTTe FeL ŐkeT. AZ Idén 
éPüLT 5 FoILInG IMoCA hAjóBóL Már CsAk eGy VAn VersenyBen. 
eGysZerűen eZek A VITorLások oLyAn küLönLeGes ProToTíPusok, 
AMeLyek sohA neM VoLTAk TesZTeLVe ILyen VersenykörüLMények 
köZöTT.

vIDeó
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https://www.youtube.com/watch?v=6R9E011ZdQY&feature=youtu.be
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A Transat JV október végén induló verseny, az idő-
járás mindig kemény az elején. Ez és a jövőre raj-
toló Vendée Globe együtt okozta azt, hogy idén 
már a verseny elején majdnem kétszer annyi (17) 
hajó adta fel a versenyt mint azelőtt.

Az egyik kiálló hajó, a St. Michel-Virbac háromszoros Transat 
győztes kormányosa, Jean-Pierre Dick azt nyilatkozta, hogy az újonnan 
tervezett hajók egyszerűen túl törékenyek. A Safran is a verseny feladása 
mellett döntött, ők is inkább a Vendée Globe-ra erősítenek. Idáig összesen 
11 IMOCA 60-as állt ki, köztük a Spirit of Hungary is.

AZTán PersZe ne FeLejTkeZZünk eL AZ IGen keMény sZéLrŐL és A nAGy 
huLLáMokróL, AMIk sZáMos sérüLésT okoZTAk A hAjóknAk A Verseny 
eLsŐ 5 nAPján. MuLTI 50-es ArkeMA TrIMArán kIhÚZTA MosTAnáIG, de 
A köZéPsŐ TesTen LéVŐ rePedés MIATT kI keLL köTnIük, hAjójuk FéLIG TeLe 
VAn VíZZeL. A 24 MéTeres PrInCe de BreTAGne TrIMArán Már eGy nAP-
PAL A rAjT uTán FeLBoruLT. Bár eLeInTe neM kérTek seGíTséGeT, A BeíGérT 
30-40 CsoMós sZéL MIATT eGy nAP MÚLVA heLIkoPTerreL kIMenTeTTék 
ŐkeT, A hAjóT PedIG 4 nAPPAL késŐBB sIkerüLT kIköTŐBe VonTATnI.

A MuLTI 50-es rennes sT MALo PedIG 
eLsüLLyedT konTénernek üTköZöTT.

vIDeó
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http://www.dailymotion.com/video/x3b8rwy_jour-2-helitreuillage-de-r-jourdain-et-l-lemonchois-par-la-


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

www.brompton.hu • info@brompton.hu 



43

A Folkboat osztály igen elszánt, ezért amikor kide-
rült, hogy nem jött össze idén a megfelelô számú 
ranglistaversenyre a megfelelô számú hajó, nem volt 
mit tenni, meg kellett ragadni az utolsó lehetôséget.
Szerzô: Szutor Ferenc

Széltelen Dér Kupa

Dér Kupa

43 TARTALOM
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Csak a pályarövidítésnek köszönhetô, 
hogy néhány hajó ha vitorlázásnak nem is 
nevezhetô, de azért eredményesnek számí-
tó módon valamilyen láthatatlan áramlatok 
hátán átlépte Aligánál a befutó vonalát.

44 TARTALOM
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A reggeli készülôdésnél még volt némi 
fuvallat. A rajtnál még vitorlákkal 
kerülgették egymást a hajók. Volt is 
mit kerülgetni, hiszen 84 egység sora-
kozott fel a rajthoz, köztük 8 folkeboot! 
Ez a létszám abszolút értékben is becsü-
letes, de egy novemberi (a folkésokat 
leszámítva) tét nélküli hobbyversenytôl 
kifejezetten nagyon szép eredmény. Ez 
nyilván köszönhetô a szép idônek és a 9 
éves múltnak amivel lassan ez a ver-
seny is felírja magát a „kihagyhatatlan” 
események sorába.

Nem végeztem különösebb kutatásokat 
de valahogy az az érzésem, hogy egyre 
tovább tart a nyár. Az elmúlt években 
novemberben még abszolút vitorlázha-
tó idô volt. Úgy értem, hogy nem síru-
hás, túlélôfelszereléses, expedícióvitorlá-
zás, hanem kellemes késôôszi napsütéses 
idô. Az is igaz, hogy a tavasz meg mint-
ha egyre késôbb akarna megjönni, és 
májusban még olyan cudar idô tud lenni, 
mintha sose lenne nyár. Na de elkalan-
doztam. 

Szóval a rajtnál még kerülgettük egy-
mást, majd a rajt idôpillanatával párhu-
zamosan elállt a szél. Nem úgy állt el, 
mint egy kellemes nyári délutánon, ami-
kor valami azért csak teng leng errôl 
arról. Úgy állt el, ahogy csak egy nov-
emberi szmogriadós szélcsend tud állni. 
Ilyenkor elkezdôdik az idegek harca. 
Párduc léptek a fedélzeten, de az is csak 
akkor ha süllyed a hajó. Minden egyéb 
esetben kötelezô a mozdulatlanság. Na jó 
ha elfogy a sör, akkor valaki !EGY! vala-
ki lemehet a kajütbe. Lehetôleg a legköny-
nyebb. így centizgették egymást a hajók 
3 óráig, ami a verseny limitideje. Nem 
lehet sokáig húzni, hiszen 4 után már 

fotó
fotó
fotó
erdmények

www.compassmagazin.hu

www.porthole.hu

életképek

www.porthole.hu

serlegek, meodellhajók

www.compassmagazin.hu
életképek

Az elmúlt években 
novemberben még 
abszolút vitorlázható 
idô volt, úgy értem, 
hogy nem síruhás, 
túlélôfelszereléses, 
expedícióvitorlá-
zás, hanem kellemes 
késôôszi napsütéses 
idô.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153661046473972.1073742201.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662329963972.1073742205.308535198971&type=3
http://compassmagazin.hu/galeria/ix-el-yacht---areus-der-kupa-337/
http://compassmagazin.hu/esemenynaptar/verseny/ix-elyacht-der-kupa-619/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662329963972.1073742205.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662329963972.1073742205.308535198971&type=3
http://compassmagazin.hu/galeria/ix-el-yacht---areus-der-kupa-337/
http://compassmagazin.hu/galeria/ix-el-yacht---areus-der-kupa-337/
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sötétedik és sokaknak még haza is kell 
érnie valahogyan.

Csak a pályarövidítésnek köszönhetô, 
hogy néhány hajó ha vitorlázásnak 
nem is nevezhetô, de azért eredmé-
nyesnek számító módon valamilyen 
láthatatlan áramlatok hátán átlépte 
Aligánál a befutó vonalát. A helyze-
tet jól szemlélteti, hogy a 84 nevezett 
hajóból 39 teljesítette a rövidített távot. 
Ami a folkék idei utolsó ranglistaverse-
nyét illeti, Kövendi Dénes nagy rutin-
nal és egy csipetnyi csodával 39. helyen 
vitte be a Slim Jimet, ezzel az osztály-
ban egyedül neki sikerült eredményesen 
teljesítenie a Kenese-Aliga távot (4 óra 
alatt). A versenyt abszolútban egyéb-
ként a Nekem8 (8mOD) nyerte, máso-
dik lett a Nagymágus (E30) és harma-
dik a Puro Contento (J-105). Már ebbôl 
az elsô három helyezésbôl is látszik, 
hogy ha valami itt nem érvényesült az 
a papírforma. De ez most így sikerült.

A BFYC-ben tartott eredményhirde-
tésre sokan már nem jöttek el, hiszen 
nekiindultak a hazaútnak. Nem szíve-
sen írom ezt le, de felszolgált estebéd 

tekintetében biztosan nem maradtak le 
semmirôl. Többen szóvá is tették, hogy 
a húskészítményt csak nyomokban 
tartalmazó túlfôtt krumpliszerû masz-
sza mire alkalmas és mire nem. Ez 
persze nem von le semmit a verseny 
értékébôl. Jó, hogy már 9 éve mindig 
van Dér Kupa. Jó hogy egyre tovább 

tart a szezon, és jó, hogy ilyen sok 
hajósban van még lelkesedés novem-
berben is. Szinte biztos vagyok benne, 
hogy jövôre is lesz Dér Kupa novem-
ber elsô hétvégéjén, szóval érdemes 
már most beírni ceruzával a naptárba. 
Mégiscsak jobb így befejezni a szezont, 
akár fúj a szél akár nem. •
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dő la lé!
sZerZŐ: PorThoLe

rendkíVüL nAGy össZeGű, össZesen 312,5 MILLIárd ForInTnyI ForrásT TArTALMAZ AZ A FrIss kor-
MányhATároZAT, AMeLy A BALATon áTFoGó FejLesZTéséT CéLoZZA és AMeLyBŐL 288 MILLIárd ForIn-
ToT A 2014-2020-As unIós CIkLus Terhére kíVán eLköLTenI A korMány.

A határozat megjelenésével egy időben jelen-
tették be Balatonfüreden a programot, amelyet 
történelmi jelentőségűnek nevezett a Balatoni 
Fejlesztési Tanács elnöke. ez érthető is, hiszen 
a rendszerváltás óta nem volt még példa arra, 
hogy dedikált forrást is rendeltek volna az üdü-
lőrégió stratégiai céljainak megvalósításához.

 érdemes végigolvasni a 1821/2015. (xI. 12.) 
számú kormányhatározatot, különösen a fejlesz-
tési célok és az ezekhez rendelt források össze-
geit.

Bejárható Magyarország víziturisztikai koncep-
cióra 3,5 Mrd, e-kikötőfejlesztésre 3,7 Mrd, kerék-
párutakra 3,5 Mrd jut a turisztikai keretből. Az 
innovációs keret csak az elektromos hajózással 

kapcsolatos gyártás-fejlesztésekre 1 Mrd-ot biz-
tosít

óriási összeg 12 Mrd jut a sió zsilip és a csator-
na felújítására

javul a közlekedés, lesz komp Badacsony és 
Fonyód között, elektromos vasúti kőr a Balaton 
körül, az épülő M8 autópálya M7-kenese szaka-
sza is kiépül. A nagyobb városokban elektromos 
buszok közlekednek, és kiépül egy e-töltőháló-
zat az autók, hajók kerékpárok töltésére.

A Bahart Zrt .nevesítve 2-2 Mrd forintot kap 
kikötőinek és hajóparkjának fejlesztésére.

Az e-kerékpár projektnek is jut 1,5 Mrd Ft
A pályázatok kiírása hamarosan megtörténik, 

kezdődhet a helyezkedés! •

Klikk ide az egész cikkért a portfoli.hu weboldalán.
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hajóipari Vállalkozók egylete
sZerZŐ: PorThoLe

kedden VoLT A hAjóIPArI VáLLALkoZók eGyLeTének éVes köZGyű-
Lése. AZ 1992-Ben ALAPíToTT sZAkMAI sZerVeZeT jeLen PILLAnATBAn 
37 CéGeT és VáLLALkoZóT FoG össZe.

Az egyesület célja a régióban tevékenykedő hajóépítők, forgalmazók és bérbeadással 
foglalkozók összefogása, érdekvédelme. Idén olyan nagy cégek váltak például taggá, 
mint a Balatoni hajózási Zrt. vagy az elektromos hajók tervezésével és gyártásával 
foglalkozó aqwia Kft. de olyan új cégek is szívesen csatlakoztak, mint az edzőmotoro-
sokat gyártó Bravo Boats.

A gyűlésen Brencsán ábel is megjelent az MVsZ képviseletében, hogy a szövet-
ség együttműködését ajánlja fel a hVe számára. A Magyar Vitorlás szövetség eddig 
főleg a versenysporttal foglalkozott, de mostantól jobban szeretnének figyelni 
a szabaidősportra is, hiszen ez 20000 hobbivitorlázót jelent. ugyanakkor mindkét szerve-
zetnek sokat jelentene, ha innentől közösen, egymást segítve tudnának fellépni a ható-
ságoknál a víziközlekedésre és hajózási rendeletekre vonatkozó jogszabályváltozások 
eléréséhez. Vizeink védelme közös cél, így szóba került a szennyvíztartályok ürítését célzó 
megoldások keresése ugyanúgy, mint a vitorlások motorozásának szabályozása.

A hungexpo munkatársa, M. kiss Bence is megjelent, hogy a Boat show-ról és a kiál-
lítás részleteiről beszélgessen az egyesületi tagokkal. A minden évben megrendezésre 
kerülő Budapest Boat shown a közös fellépés eredményeként a hVe kiállító tagjai 1998 
óta 20-30%-al olcsóbban mutathatják be termékeiket, szolgáltatásaikat. Az egyesület 
Pallás Évát, a HVE egykor alapítótagját és elnökét örökös tiszteletbeli taggá avatta. •
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http://www.balatonihajozas.hu/
http://elektromosyacht.hu/
https://www.facebook.com/bravoboats/
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sZerZŐ: PorThoLe

2016 2016 legjobb 
hajói a sail 
magazin szerint

A sAIL MAGAZIne Idén Is kIhoZTA AZ áLTALuk 2016-BAn  
LeGjoBBnAk TArToTT hAjók LIsTájáT. MInT MInden 
éVBen, MosT Is VAnnAk MeGLePeTések, de érdeMes 
MeGnéZéGeTnI A hAjókAT köZeLeBBrŐL Is, MeheT  
AZ áLModoZás és A hAjóVásárLás.

50 TARTALOM
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egy másik, persze kisebb luxus cirkáló, ahol a vitorlázás is a luxux élve-
zet része. ha nem nézzük a hajó tatját, olyan is, mint egy versenyhajó. 

A kötelek szinte nem láthatóak a fedélzeten, csak a csörlőknél bukkannak 
fel, a keel bulbás, majdnem T alakú és a belső… olasz elegancia.

A Bavaria, akitől általában egytestű hajókat látunk, megvette a francia nautitech nevű kata-
marán építő céget. A magas epítésű és könnyű hajó az átlagosnál jóval nagyobb nyitott 
fedélzettel rendelkezik és a keskeny hajótestek miatt nagyon jól kreuzol.

aZ éV legJoBB ZáSZlóShaJóJa 
a Jeanneau 64

töBBteStű cIrKáló 31-40 láBaS 
KategórIáBan: BaVarIa open 40

egyteStű cIrKáló 41-50 láBaS 
KategórIáBan: ItalIa 13.95

Jeanneau 64

ItalIa 13.95

A 64 lábas mini szuperyacht. Luxus cirkáló, amelyet könnyű vitorláz-
ni. Belül kényelmes, nagy terek, 2 vagy 3 kabinos alaprajz. A hajó hátsó 
részébe még a gumimotorosunk is befér és mindezt állítólag kategóriá-
jában nagyon jó áron adják.

BaVarIa open 40
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http://www.jeanneau.com/boats/Jeanneau-64.html
http://www.italiayachts-america.com/us/13-98/
http://www.bavariayachts.com/bavaria-open-40.php
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egy másik nagy és kényelmes katamarán Franciaországból. 
ezek a hajók azoknak a vitorlázóknak készültek, akik kényelmet 
és biztonságot keresnek a hajójukban maximális helykihasz-
nálással. A Bali 4.3 legalább 30 négyzetméteres lakóterülettel 
rendelkezik, benne egy teljesen normális nagyságú konyhával. 
Az árbocot eléggé hátra rakták, így viszont egy szép méretű 
génuával vitorlázhatunk, ha éppen azt szeretnénk.

BalI 4.3

töBBteStű cIrKáló 41-50 láBaS  
KategórIáBan: BalI 4.3
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http://www.bali-catamarans.com/bali-catamarans-en/bali-4-3-sailboat
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Bár a kép magáért beszél, a 40 lábas hajó túrázásra is jól hasz-
nálható, van benne rendes kabin, meg ágy, kis konyha. három 
ember elviszi gond nélkül, és nagyon gyors, ha verseny-
re kerülne sor, bár fel tud borulni. kár, hogy a cég épp most 
jelentette be, hogy tönkrementek.

Viszonylag kicsi a cockpit, cserébe hatalmas a kabin. de ami 
a lényeg, a tesztvitorlázáson 12-13 csomós szélben a félszeles 

szakaszon 7,8 csomós sebességet mértek…

VerSenyhaJó 30 láB Felett: 
gunBoat g4

gunBoat g4

MarloW-hunter 31

egyteStű cIrKáló 31-40 láBaS Kategó-
rIáBan: MarloW-hunter 31
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http://www.gunboat.com/series/gunboat-g4/
http://marlow-hunter.com/mid-size-keelboats-31-37-fleet/the-31/
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A dán hajóépítő műhelyben készült összehajtható 
trimarán kétféle, egy sport és egy túraváltozatban 
készül. A schwert nem pont középen található, hogy 
a belső tér nagyobb lehessen, de a bútorokat köny-
nyedén el lehet távolítani, ha versenyzésre kerülne sor. 
Tapasztalt vitorlázok akár 30 perc alatt is összeszerel-
hetik a hajót trailer-ről.

KISeBB cIrKálóK KöZött 
a gyŐZteS a DragonFly 25

DragonFly 25
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http://dragonfly.dk/boats/dragonfly-25/presentation.aspx
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20ezer angol fontért már repülhetünk is ezzel a gyö-
nyörű 17 lábas katamaránnal. Foiling akár 5 csomós 

szélben is. ennél többet nem is kell mondani.

ki mondta, hogy kína nem tud fantasztikus minőségű 
hajókat gyártani? Mindössze kb 60ezer dollárért kap-
hatunk egy igazi versenygépet, vitorlástul, trailerestől, 
seldén árboccal és baum-mal, bulbás tőkesúllyal és 
tökéletes cockpit elrendezéssel. A tervező pedig nem 
más, mint a híres holland simonis Voogd. 

VerSenyhaJó 30 láB alatt: 
FareaSt 28r

töBBteStű VerSenyhaJó 30 láB 
alatt: WhISper FoIlIng cat

FareaSt 28r

WhISper FoIlIng cat
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http://fareast28r.com/
http://whiteformula.com/WhiteFormula_UK/Whisper.html
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HaJók · reszletezes

BALABO
A BALABo, AZAZ BALATon BoAT ProjeCT

Sarodi Flórával beszélgettünk
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porthole: hogyan kezdtél el hajótervezéssel 
foglalkozni?

Gyerekkorom óta Pécselyen töltöttem a nyara-
kat és mindig vonzott a tó és rajta a hajók. Mivel 
formatervezéssel foglalkozom, elkezdtem keres-
ni a vízhez köthető projekteket. Bekerültem egy 
csapatba, akik a Városligeti-tóra terveztek csó-
nakot. Itt egy kajak-kenu készítővel dolgozhat-
tam együtt, aki a technikai megvalósításért felelt, 
én pedig a formáért. Az, hogy a csónak végül 
is megvalósult, fantasztikus érzés volt, ráadá-
sul nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. így 
kerültem el Balatonkenesére az Aqwia kft-hez 
nyári szakmai gyakorlatra, ahol három különböző 
hajó tervezésében vehettem részt. ezek a hajók 
azóta már el is készültek.

porthole: Mi adta az ötletet a diploma-
munkádhoz?

Az ötlet tulajdonképpen úgy jött, hogy 
Pécselyről jártam kenesére a szakmai gya-
korlat alatt és az ingázás eléggé körülményes 
volt. közben pedig elképzeltem, hogy vízen 
akár mehetnék egyenesen is. de hogyan? 
hajóm nincs. egy átlagember számára a hajó-
bérlés nagyon macerás, kell kapitány, nem 
feltétlenül akkor indulsz, amikor akarsz. nem 
mindenki tud hajót venni, hajótárolás is 
drága. erről eszembe jutott a BuBi sikere és ez 
adta az inspirációt. Alapvetően úgy működne, 
hogy az ember bejelentkezik a BalaBo rend-
szerbe és kibérli a Zádor22-t az egyik kijelölt 
kikötőből, elmegy vele oda, ahová akar és ott 

kiköt egy kijelölt kikötőbe. Úgy képzeltem, 
kb. 150 hajóval lehetne elkezdeni, szétszórva 
a Balaton körül.

porthole: 150 hajó azért megváltoztatná 
a tó képét, nem?

szerintem extra 150 hajó elfér. Az elmúlt 10 
évben sokkal több vízi jármű lett a Balatonon. 
európában pedig arányaiban általában több hajó 
van a tavakon, mint itt. de bevallom, hogy ma 
már kisebb hajót terveznék.

porthole: Mesélnél magáról a hajóról? 
Miért Zádor a neve? és mi ihlette az alakját?

A hajó a nevét a Pécsely mellett található 
Zádor váráról kapta. 22 lábas, 6-8 óra menet-

sArodI FLórA Idén VéGZeTT A MohoLy-nAGy MűVésZeTI eGyeTeMen. 
MesTerMunkájA eGy, A BALATonrA TerVeZeTT, MIndenkI áLTAL VeZeTheTŐ 
eLekTroMos hAjó VoLT. A hAnGsÚLy ITT A “MIndenkI áLTAL hAsZnáLhA-
Tó”-n VAn, MerT A TörVényI rendeLkeZések sZerInT eLekTroMos kIshA-
jó 7 MéTeres hossZÚsáGIG joGosíTVány néLküL VeZeTheTŐ. A Zádor22 
MIndeMeLLeTT A BuBI kerékPárok MInTájárA köZösséGI hAjó Is Lenne, 
TeháT BérLeTTeL LeheTne hAsZnáLnI és AkárMeLyIk rendsZeren BeLüLI 
kIköTŐBe VIssZA LeheTne VInnI.
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aZ aLakjáT küLönBöZő dOL-
gOk ihLETTÉk, minT PÉLdáuL 
a viTORLák hangSÚLyOS LáT-
ványa TihanyBóL nÉZvE, vagy 
a SZánTódi RÉv ÉPüLETÉnEk 
kiFESZíTETT TETővOnaLai.

Készült egy 
klasszikusabb 
vonalú tervet is.
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ideje lenne és kb 12-13 km/h maximális 
sebességet tudna elérni. egyszerre akár 6 
ember is utazhat rajta. Az alakját különbö-
ző dolgok ihlették, mint például a vitorlák 
hangsúlyos látványa Tihanyból nézve, vagy 
a szántódi rév épületének kifeszített tető-
vonalai. Azt szerettem volna, ha a Zádor22 
alakja kitűnik a többi hajó közül a víz felett 
látható rész nem annyira áramvonalas for-
májával. de készítettem egy klasszikusabb 
vonalú tervet is.

kérdőívet töltettem ki hajósokkal és olya-
nokkal is, akik csak szeretnének hajózni. Az 
ő elvárásaik formálták a Zádor22 funkcióit. 
A vastag oldalfal miatt a kormányállás mel-
lett kétoldalt elférnek a mentőmellények. 
kerekesszékkel is könnyen használható, a ki- 
és bejutás meg van oldva. Van rajta hűtő, GPs, 
lehet vele biciklit szállítani, van a padlóból 
kinyitható asztal, kihajtható ülések és napo-
zórész is. ezenkívül szeretném, ha rá lehet-
ne csatlakoztatni a telefonunkat, illetve ha 

a viharjelzéssel is össze lenne kapcsolva, tehát 
vihar esetén nem lehetne elvinni a hajót, eset-
leg csak a parttól bizonyos távolságra.

porthole: Mik a jövőbeni terveid?
egyik nagy álmom, hogy az officina Italiana-
nál dolgozhassak, mert nagyon szeretem 
ennek az olasz hajótervező irodának a letisz-
tult formavilágát. Mindenféleképpen szeretnék 
többet foglalkozni vízi járművekkel és beleta-
nulni a vitorláshajó tervezésbe is. •
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mŰHely · technika · informatika · ötlet

Az ősz az év egyik legszebb évszaka, a természet vörösbe borul, párás reggelek köszönnek a vizek fölé 
és ez szép lassan egyben a vitorlásszezon végét is jelzi. A hajótulajdonosok többsége nagy gondot for-
dít a hajó téliesítésére, de a vitorlák nem mindig kapják meg a kellő törődést.

a vitorla
viTORLák TÉLEn

mŰHelyextra

vitorlakészlet összeállítása – 
az orrvitolramŰHelysorozat
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A következő néhány tipp segítségével zökkenőmentes lehet a szezonkezdet: Amikor 
a hajót felkészítjük a télre, ne feledkezzünk meg a vitorlákról sem. 4 fő szempontot 
vegyünk figyelembe, amikor a vitorlák téli tárolását tervezzük.

1. Vitorlák állapota
A szezon végeztével itt az ideje alaposabban átvizsgálni a vitorláinkat, hogy aztán 
tavasszal ne a vitorla javíttatásával teljenek a vitorlázásra szánt órák, napok. Az 
a tapasztalatunk, hogy a szezonban előforduló javítások nagy része olyan hiba, 
amely egy szezonvégi átvizsgálás során észrevehető, és a téli időszak alatt kényelme-
sen javítható lett volna.

2. por, kosz, nedvesség
A por és a kosz nem csak rosszul néznek ki, de rövidítik is a vitorla élettartamát. 
A homok és az egyéb lerakódások kidörzsölik és károsítják a vitorla anyagának szá-
lait. ez nem okoz azonnali, érezhető károsodást, de nagymértékben csökkenti az 
anyag élettartamát. ha tengeren vitorlázunk a sóval is számolnunk kell!

A só szintén kidörzsöli és károsítja a vitorla anyagának szálait. és persze vonz-
za a párát. A vitorlák a nedvesség és meleg hatására penészednek. A penész per-
sze nem feltétlenül okoz szerkezeti károsodást a vitorlánkon, de kinek hiányzik egy 
jackson Pollack mű a kitekert genuájára? soha ne tegyük el a vitorláinkat nedvesen, 
ha kicsit is nedves, szárítsuk meg!

mÛHely · technika · informatika · ötlet

így tárolja el télre a vitorláit!
Tanácsok a vitorlák téli felkészítéséhez a Quantum Sailstől

sZerZŐ: dAVId sIMMons–PéCsVárAdI ákos (QuAnTuM sAILs hunGAry)

1.  mÉRjük/mÉRESSük FEL a viTOR-
Lák jELEnLEgi áLLaPOTáT

2.  TiSZTíTáS, SZáRíTáS
3.  gOndOLjuk áT, SZükSÉgES-E 

vaLamiLyEn módOSíTáS a mEg-
LÉvő viTORLákOn?

4.  hOL, ÉS hOgyan TáROLjuk 
a viTORLákaT?

szemPontok
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3. átalakítások
szükséges még egy reffsorr, átmenő latni, esetleg stagreiteres fockról 
betekerhetőre alakítaná a már meglévőt, mert fejlesztette a hajóját? Ideje 
a vitorlán lecserélni a koptatókat, mert új veret került az árbocra, vagy 
csak, mert elhasználódtak? ezeket a módosításokat a téli szezon alatt min-
den idegeskedés nélkül el lehet végeztetni, így a javítás nem vesz el érté-
kes időt a vízen töltött időszakból, amikor tavasszal már alig várjuk, hogy 
újra vitorlázhassunk!

 4. Vitorlák tárolása
A vitorlákat olyan helyen kell tárolni, ahol védve van nedvességtől, extrém 
hőmérsékletektől, és a rágcsálóktól. ezen körülmények bármelyike a vitor-
lák tönkremeneteléhez vezethet.

Az előző bekezdésben említettük a pára káros hatásait, de legalább ennyi-
re rongálja a laminátumokat a szélsőséges hőmérséklet, a fagy is. A túl 
magas hőmérséklet pedig a dacron vitorlák keményedéséhez vezet, rideg-
gé válnak és könnyebben sérülnek.

Az egerek, rágcsálók, egyéb kártevők előszeretettel költöznek be a felte-
kert vitorlákba, melyek tágas védett fészekként ideális választás számukra 

a tél átvészeléséhez. Az összetekert vitorlát megrágják, rengeteg kis lyu-
kat, mocskot és ürüléket hagyva maguk mögött. ezeket nem lehetetlen 
eltávolítani a vitorláról, de az egészségünkre ártalmas, illetve a szemünk-
nek sem tesz jót, egy agyonlyuggatott, foltokkal teli vitorlát nézni egész 
szezonban.

 A rovarok, pókok is szívesen költöznek a vitorlákba. ezek jóval kevesebb 
kárt okoznak, de senkinek sem hiányzik az soklábúak kilakoltatása a sze-
zon elején, a maguk után hagyott piszokról, nem is beszélve.

 A vitorlák tárolásának legjobb módja, ha felakasztjuk őket a plafonra, 
így egyik oldala sem érintkezik semmivel. A polcra rakás is jó megoldás 
lehet, azonban figyeljünk rá, hogy a zsák szája semmiképpen se nézzen 
a fal felé! így egyrészt jobban szellőzik a vitorla, másrészt kicsit megnehe-
zítjük a kártevők bejutását. ha biztosra megyünk, egy ultrahangos rágcsá-
ló riasztót is érdemes telepíteni a helységbe.

Vannak olyan vitorlakereskedők, loftok, amelyek a szakszerű téli tárolást 
pár ezer forintért vállalják, így a fent említettekre nem lesz gondunk, és az 
átnézés is benne van a tárolás árában.

 Akár az otthoni tárolást választjuk, akár egy műhelyt bízunk meg vele, 
a fenti pár tipp segít, hogy vitorlái készen álljanak a következő szezonra. •
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Használatra kész, megfelelő 
a vitorlakészlet?
milyen vitorlákra lesz szükségünk?
szükség van speciális anyagra, vagy 
speciális kialakításra?
Ha új vitorlákat kell venni, van 
értelme az új, legmodernebb anya-
goknak?
mi a Helyzet a viHarokkal? 
szükségünk leHet több reffsorra?
megfelelő a Hajón a veretezés, 
a vitorlák kezeléséHez szükséges 
csörlők, csigák, kötelek megfelelő 
Helyen és állapotban vannak?

sZerZŐ: rAusChenBerGer MIkLós, dAVe FLynn

„hoGyAn áLLíTsuk össZe A MeGFeLeLŐ VITorLA késZLeTeT?” soroZATunkBAn, A QuAnTuM 
sAILs sZAkeMBereInek köZreMűködéséVeL, eBBen sZereTnénk eGy kIs seGíTséGeT nyÚjTA-
nI. VéGIGkALAuZoLjuk A FoLyAMATon, MeGMuTATjuk, MILyen kérdésekeT keLL körBejárnI, 
hoGy BIZTos LeGyen Benne A CéLjAInAk MeGFeLeLŐ VITorLákAT VáLAsZTjA.

Amikor veszünk egy hajót, mindegy hogy 
használt vagy új, érdemes megvizsgálni 
a vitorlázatot, átgondolni mire is lehet szük-
ség. A használt hajókhoz legtöbbször hasz-
nált vitorla is jár, melyeken bizony már látszik 
az idő és a kilométer. A legtöbb új hajó pedig 
egy viszonylag egyszerű alap vitorlázattal 
érkezik, melyek kevésbé megfelelőek, ha az 
ember kicsit is komolyabban szeretne vitor-
lázni. Új hajó vásárlásakor is érdemes elgon-

dolkodni a megfelelő vitorlákon, akkor is ha 
eszünk ágában sincs versenyezni, hisz nem 
mindegy mennyire időt álló anyagból készül-
nek vitorláink, mennyire tartják alakjukat éve-
ken keresztül.

 szóval hogyan is kezdjünk akkor neki? 
A megfelelő vitorlakészlet összeállításáról 
szóló sorozatunkkal ebben próbálunk segítsé-
get nyújtani és megtalálni a válaszokat a dön-
téshez szükséges legfontosabb kérdésekre:

vitorlakészlet összeállítása – az orrvitolra

Az orrvitolra
mŰHelysorozat

Itt van az ősz, itt van a vitorlabeszerzések időszaka is a következő szezonra. A megfelelő vitorlák kiválasztása bizony komoly fejtörést okozhat. Milyen vitorlát vegyek? Hogyan válasszam ki a meg-felelőt? Kihez forduljak segítségért?
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vitorlakészlet összeállítása – 
az orrvitolra

mŰHelysorozat
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a sorozat első részében vizsgáljuk 
meg most az orrVItorláKat.
 ha az orrvitorlákról beszélünk, azt tanácsol-
juk, hogy a kényelem és a könnyű kezelhetőség 
- mint elsődleges szempont - érdekében hasz-
náljunk betekerhető orrvitorlát. Alap vitorlának 
válasszunk egy közép nagy, betekerhető génuát. 
A génua méretének, átfedésének kiválasztásá-
hoz számos tényezőnek érdemes figyelembe 
venni:

első háromszög vs. nagyvitorla
(első háromszög: az árboc, a forstág és a deck által 
határolt háromszög)
Minél nagyobb az orrvitorlához viszonyít-
va a nagyvitorla annál kisebbnek kell len-
nie a génuának. Mérje meg a nagyvitorla 
alsó élét (e) és az első háromszög talpát az 
árboctól a forstágig (j). ha egyforma hosszú-
ságúak, vagy e hosszabb, mint j a hajó job-
ban hagyatkozik a nagyvitorla által kifejtett 
„lóerőre”, tehát az orrvitorlánk nyugodtan 
lehet kisebb, azaz fock.

A legújabb generációs túravitorlázatú hajóknak 
jellemzően hatalmas nagyvitorlájuk és nem átla-
polódó orrvitorlájuk (fock) van. Az érem másik 
oldala a régebbi vagy tradicionálisabb vitorlás 

hajók, ahol relatíve kicsi a nagyvitorla, de nagy a j 
méret. ezek inkább genuát igénylő hajók.

"J" vs. lp
Az LP a legrövidebb egyenes vonal hosszúsága 
a hátsó szem és az első él között. ezt a távolsá-
got a j-hez viszonyított %-ban szokták kifejezni. 
(pl. 150%LP=1,5xj). ez az átfedés egyfajta mérő-
száma. ugyanakkora átfedéssel, sokkal nagyobb 
vitorla felületnövekedés érhető el egy nagy j 
méretű hajón.

a méret, a kondíció és a képességek 
összefüggései
nagyobb létszámú, fizikálisan erősebb és 
tapasztaltabb legénység jobban tud kezelni egy 
nagyobb vitorlát. ezért fontos a vitorla kiválasz-
tásánál figyelembe venni a csapatunk tudását, 
fizikális képességeit.

általános vitorlázási körülmények
A Balaton időjárása igen szeszélyes, bizony 
bármikor tud meglepetéseket okozni. ennek 
figyelembevételével érdemes tehát vitorlákat 
választani.

ha valakinek nem a versenyzés a fő szempont, 
akkor érdemes az erősebb (emiatt nehezebb) 

anyagokat választani, lehetőleg furling génuát, 
azaz betekeréssel csökkenthető méretűt. 

Aki pedig eredményesen szeretne verse-
nyezni, annak a szélskála minden szegmensé-
re érdemes vitorlát választani, azaz szükséges 
lesz egy könnyű szeles génua, és egy fock, de 
ideális esetben egy kisebb génua is célszerű 
lehet. Bőszeles vitorláknál a 2-es kódút ajánl-
juk, az a balatoni körülmények közt ez egy 
hasznos All-rounder. Lehetőségeink függvé-
nye ugyan, de általában egy teljes verseny-
zéshez alkalmas orrvitorla készlet összerakása 
nem egylépcsős projekt, így javasoljuk évente 
frissíteni, bővíteni.

A tapasztalat az, hogy a leggyorsabban 
a génuák öregszenek, igazán versenyképes egy 
vitorla egy szezonig, majd onnan csökken a tel-
jesítménye, de fontos, hogy nem válik használ-
hatatlanná.

 A javasolt módszer, ha valaki a túra-verseny 
kategóriából, vagy a túrázó kategóriából akar 
feljebb lépni a következő:
•  Ha nincs bőszeles vitorla (fock), akkor annak 

a megvétele az első.
•  Ha megvan a bőszeles vitorla – vagy ennek 

beszerzésével egy időben – érdemes egy 
gyenge szeles génua beszerzése is.

vitorlakészlet összeállítása – 
az orrvitolra

mŰHelysorozat
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•  Ez lehet egy génua, abban az esetben, ha 
a hajónkhoz csak fock van, vagy egy reacher, 
ami tulajdonképpen egy könnyű anyagú 
topgénua. ez abban az esetben szükséges, ha 
a hajónkhoz már van génua. ez a vitorla nagy-
ban növeli a hajónk éles menetben mutatott 
teljesítményét kis szélben, ezen kívül hasz-
nos lehet félszélig, amikor még nem lehet 
a bőszeles vitorlánkat használni.

•  Ezt következő évben érdemes majd áldozni 
egy nagyvitorlára.

teljesítmény
nagyobb génuára (pl. LP135%-ról 150%-ra) cse-
rélni inkább csak a széltartomány alsóbb régió-
jában (8-10 csomós valós szélerő) jelent előnyt. 
A nagyobb LP erősebb szélben nagyobb vitorlá-
zótudást igényel. ezen kívül van még egy előnye 
a nagyobb LP-nek, ez pedig, hogy ejtett menet-
ben, amikor még nem lehet bőszeles vitorlát 
húzni, növeli a hajónk teljesítményét.

Betekerhetőség
A betekerésre alkalmas orrvitorlák jórészét rész-
legesen betekerve (roll reff) is lehet használ-
ni, ha a tervezés/gyártás során erre alkalmassá 
alakítják. Fontos azonban tudni, hogy az alak-
ja a betekerve használt idő arányában romlik. 
általánosságban maximum 30%-os betekerés 
mellett használható megfelelően a vitorla.

a hátsó szem magasság
Magas hátsó szem esetén a vitorla nem fogja 
annyira behordani a vizet nagy hullámzásban, és 
jobb kilátást enged a vitorla alatt. Meg kell azért 
jegyezni,hogy cirkáláshoz jobb az alacsonyabb 
hátszó szem, hogy megfelelően be lehessen 
zárni a vitorla hátsó élét.

az erős szeles orrvitorla
A vitorlakészletben mindenképp kell lennie egy 
erős szeles orrvitorlának 85-100%-os LP értékkel. 
15 csomó fölötti szélben ezt kell használjuk.

törekedjünk tehát a legkisebbre
összességében, fontosnak tartjuk ismét 
kihangsúlyozni, hogy a könnyű kezelhetőség 
és a minél jobb felhasználhatóság érdekében 
a legkisebb szükséges orrvitorlát szerezzük 
be elsőre. Úgy is mondhatnánk, hogy pont 
akkora méretű legyen, amivel, biztonsággal 
vihető a hajó gyenge és közepes szelekben. 
ne felejtsük el, hogy minél könnyebben vihe-
tő egy hajó (kicsi a kormányerő, nincs kitörési 
hajlama frissülésekben, nem igényel folya-
matos nagyvitorla állítást) és minél nagyobb 
a nagyvitorlája az orrvitorla méretéhez viszo-
nyítva, annál kisebb átfedésre (LP) van szük-
ség. ez még inkább érvényes, ha valaki szí-
vesebben kapcsol inkább motorra, amikor 
gyengül a szél.

Ne feledje a Quantum szakemberei állnak rendel-
kezésére, hogy felmérjék valóban megfelelő vitor-
lakészlettel rendelkezik-e. Használja ki a tudásun-
kat, akár van szüksége új vitorlára vagy szervizre, 
akár csak meg szeretne győződni róla megfelelőek 
vitorlái, mi segítünk! Hamarosan jövünk a második 
résszel, ami NAGYVITORLÁRÓL szól! •

a viTORLa POnT akkORa mÉRETű 
LEgyEn, amivEL, BiZTOnSággaL 
vihETő a hajó gyEngE ÉS köZE-
PES SZELEkBEn

vitorlakészlet összeállítása – 
az orrvitolra

mŰHelysorozat
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Forrás: BLyC

hossZÚ TárGyALássoroZAT uTán 2015. okTóBer 29-én A CIB BAnk áLTAL TuLAjdo-
noLT reCoVery ZrT. eLAdTA A BALATonLeLLeI BL yAChTCLuBoT, eZZeL reMéLheTŐLeG 
VéGeT ér A kIköTŐ hányATTAToTT sorsA.
A kikötő új tulajdonosának feltett szándéka, hogy ami eddig jól működött, az továbbra is 
jól működjön, és ami nem működött, az felújítás után újra elérhető legyen. szeretné, hogy 
ha a BL yachtClub egy igazi ékszerdoboz lenne a Balaton déli partján. ennek előszeleként 
az étterem egész éves nyitvatartással és számtalan programmal készül.

www.facebook.com/bllelle

Balatonlelle
TeLjes CIkk

Új tulajdonosa van 
a balatonlellei BL yacht Clubnak
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BalatonFenyVeS

Izgalmas balatoni ízek,  
pezsgő vízparti élet

Forrás: FenyVes yAChT CLuB – www.FenyVesyAChTCLuBhoTeL.hu

hAMArosAn nyIT A FenyVes yAChT CLuB hoTeL. Új sZínT VIsZ A déLI PArT éLe-
TéBe A BALATonFenyVesen éPüLŐ 18 sZoBás hoTeL és A hoZZá kAPCsoLó-
dó éLMényköZPonT. A FenyVes yAChT CLuB hoTeL eGy 350 hAjóheLyes kIkö-
TŐkoMPLexuM résZekénT AZ AkTíV PIhenésre, A MInŐséGI kIkAPCsoLódásrA 
heLyeZI A hAnGsÚLyT - MIndeZT A PeZsGŐ VíZPArTI éLeT, A sZínes ProGrAMok 
és FIne dInInG jeGyéBen.

üdítő látvány várja a hotel vendégeit: a 450 
méteres impozáns kikötő mellett a keleti móló 
a nagyközönség által is bejárható lesz, így iga-
zán hangulatos, pezsgő vízparti életre számítha-
tunk Balatonfenyvesen. A kikötőben kialakított 
közforgalmi megállónak köszönhetően a telepü-
lés bekapcsolódik a személyhajó forgalomba is, 
így nem csak a vitorlás sport rajongói élvezhetik 
majd a különleges környezetet. A jövő tavasszal 
nyíló, teljes ellátást biztosító hotelrész hangula-

tos élménypincével, izgalmas beltéri szabadidős 
tevékenységekkel csábítja majd a kikapcsolódni 
vágyókat. Partot érve a kikötő vendégei színes 
szakmai rendezvények, workshopok és kon-
ferenciák programjaiba is becsatlakozhatnak, 
emellett gasztronómiai különlegességeket kíná-
ló étterem várja őket.

A kikötő területén működő két vendéglátóhely 
a Balaton ízeit a négy égtáj hangulatával ötvözi 
majd. “A balatoni ételeket újragondolva, olyan 

fúziós étlapot állítottunk össze, mely az előé-
teltől a desszertig izgalmas és ízletes újításokat 
nyújt, széles réteg számára is elérhető árfekvés-
ben” - mondta segal Viktor, az éttermek kínála-
tát összeállító mesterszakács.

Az izgalmas balatoni ízek, az év 365 napján 
pezsgő élet, a folyamatos programok, és az egy-
mást támogató prémium szolgáltatások bizto-
sítják, hogy a létesítmény a tó hajós- és élmény-
központja legyen. •
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„OLyan SZáLLOda nyíLik EZZEL 
a BaLaTOn dÉL-nyugaTi mEdEn-
cÉjÉBEn, mELy a TÉRSÉg vOnZE-
REjÉnEk mEgERőSíTÉSE mELLETT 
a Tavi TuRiZmuS FókuSZáT iS 
BaLaTOnFEnyvESRE hELyEZi” 
LOmBáR gáBOR, BaLaTOnFEnyvES POLgáRmESTERE
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A VárAkoZás hónAPjA A deCeMBer: A héTköZ-
nAPjAInkAT és LeLkünkeT sZeBBé TeVŐ ünnePe-
keT, A MeGhITT CsALádI PILLAnATokAT, AZ ILLATos 
süTeMényekeT és A PorCukros, FAhéjAs esTékeT 
eGyAránT Várjuk AZ éV uToLsó hónAPjáBAn – ITT 
A BALATonnáL Is. MerT A BALATonI TéL sZéP, MeG-
nyuGVásT hoZó, VAráZsos éVsZAk.
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Ünnepi programok

a Balatonnál
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Tihanyban december 20-ig karácsonyváró 
napokon várják a vendégeket a Mádl Ferenc 
téren. Betlehemet állítanak többek között 
Vörsön, Balatonfüreden, hévízen, adventi gyer-
tyát gyújtanak a hétvégeken Balatonalmádiban, 
Balatonszemesen, Vonyarcvashegyen, Fonyódon, 
hévízen, siófokon pedig megnyit az Adventi 
Vásár. A siófok főterén kialakított hangulatos 
adventi vásárban kézművesek és kereskedők vár-
ják a szeretteik számára ajándékokat keresőket, 
a vendéglátók pedig finomabbnál finomabb éte-
lekkel és italokkal kínálják a vendégeket. A gyer-
mekeket a felállított Betlehem mellett, egy-egy 
hétvégén kézműves foglalkozás és mézeskalács-
sütés várja, a színpadon a városi oktatási intézmé-
nyek gyermekcsoportjai, diákjai segítenek felele-
veníteni a karácsonyi ünnepkör hagyományait, 
és koncertek, zenés műsorok fogadják a közön-
séget. keszthely az adventi, karácsonyi időszak-

ban is gazdag programkínálattal várja a városba 
látogatókat. A belváros díszkivilágítása, a sétáló 
utcában felállított városi betlehem, és az adventi 
vásározók mellett templomi koncertekkel, játszó-
házakkal, ünnepi gyertyagyújtással, jótékonysági 
koncertekkel és az ünnepkörhöz kapcsolódó szín-
házi és ismeretterjesztő előadásokkal várják nem 
csak a helyi lakosságot, hanem a városba érkező 
vendégeket egyaránt. Az adventi gyertyagyújtá-
sok alkalmával magas rangú egyházi személyisé-
gek osztják meg gondolataikat az érdeklődőkkel 
és helyi művészeti csoportok bemutatói színe-
sítik az ünnepi alkalmakat. A programok több-
sége a templomokban, a Balaton színházban, 
a Művelődési központban és a sétálóutcában 
kerül megrendezésre és díjmentesen látogat-
ható. Balatongyörökön december 4-6. között 
a közösségi ház kertjében rendezett karácso-
nyi vásáron mindenki beszerezheti a fára és a fa 

alá való díszeket, ajándékokat. A kézművesek 
portékái mellett megkóstolhatja a helyi német 
közösség hagyományos ételeit, pl. a thüringiai 
kolbászokat, valamint a helyben sütött langallót. 
szombaton jazzmikulás játszik, és szent Miklós 
is tiszteletét teszi. Vasárnap a kocsonyamustra 
keretében kreatív és hagyományos kocsonyák 
versenyét szervezik meg. Forralt borból sem lesz 
hiány! Fonyódon adventi kulturális hét lesz dec-
ember 12-18. között, 18-án pedig Balatonkenesén 
is megtartják Mindenki karácsonyát, ahol a sza-
badtéri karácsonyi vásár ínycsiklandó finomsá-
gokkal vár mindenkit. ünnepi hangulat és édes 
illatok lengik be a Városháza előtt felállított 
Betlehemet és környékét, ahol nehéz a választás 
a bejgli, a kalács, a sült alma vagy a forralt bor 
között. A gyerekek Betlehemezése minden évben 
a nézők kedvence.

AdVENTI VÁSÁROK
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AdVenTI GyerTyAGyÚjTás A BALATonnáL
A Balaton régióban számos program, adventi rendezvény gazdagítja az ünnepi várakozás, a karácsonyi készülődés napjait. A régió szépségére, a meghitt 
adventi hangulatra és a települések programjainak sokszínűségére igyekszik ráirányítani a figyelmet a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing 
Igazgatósága decemberi kommunikációja is, amelynek során Advent négy hétvégéjén más-más településen gyújtják meg a régió szimbolikus, képzeletbeli 
adventi koszorúján a gyertyát.

november 29. Balatonfüred 
A balatonfüredi sellő Alapítvány immár xII. alka-
lommal várja az érdeklődőket az ünnepre való 
készülődés jegyében. Balatonfüreden az idén első 
alkalommal rendezik meg a szuperhősök karácso-
nyát december 4. és 23. között, melynek kereté-
ben játékokat, könyveket, képregényeket gyűjte-
nek rászoruló gyermekek számára. A jótékonysági 
sütigyár jóvoltából pedig ötezer süteményt oszta-
nak szét az adományozó gyermekek között, ame-
lyeket a helyi háziasszonyok és a Balaton környéki 
cukrászdák ajánlottak fel.

December 6. hévízen 
jótékonysági süteményvásár kíséretében gyújtot-
tuk meg a második gyertyát. 

December 13. Síófok
A siófok főterén kialakított hangulatos adventi 
vásárban kézművesek és kereskedők várják a sze-
retteik számára ajándékokat keresőket, a vendég-
látók pedig finomabbnál finomabb ételekkel és 
italokkal kínálják a vendégeket. A gyermekeket 
a felállított Betlehem mellett, egy-egy hétvégén 
kézműves foglalkozás és mézeskalácssütés várja, 
a színpadon a városi oktatási intézmények gyer-
mekcsoportjai, diákjai segítenek feleleveníteni 
a karácsonyi ünnepkör hagyományait, és kon-
certek, zenés műsorok fogadják a közönséget. 
Gyertyagyújtás 17 órakor.

December 20. Keszthely
Advent utolsó hétvégéjén, keszthelyre látogatunk. A belváros díszkivilágí-
tása, a sétáló utcában felállított városi betlehem, és az adventi vásározók 
mellett templomi koncertekkel, játszóházakkal, ünnepi gyertyagyújtással, 
jótékonysági koncertekkel és az ünnepkörhöz kapcsolódó színházi és isme-
retterjesztő előadásokkal várják a vendégeket. A Balaton színház kórustalál-
kozónak ad otthont. Az adventi gyertyagyújtások alkalmával magas rangú 
egyházi személyiségek osztják meg gondolataikat az érdeklődőkkel és helyi 
művészeti csoportok bemutatói színesítik az ünnepi alkalmakat.
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éV VéGI AjánLAT

kIáLLíTás AjánLó

csillagvarázs Zalakaroson
december 25-26-án szilveszteri készülődés 
a Zalakarosi Fürdőben és a fürdő előtti sétányon, 
forralt bor és sült gesztenye vár mindenkit!
www.zalakaros.hu 

lovasi nyitott pincék
december 27-től 31-ig, a két ünnep között minden 
nap más-más pince várja a látogatókat Lovason. 
A nyitott picék finom borokat, pálinkát, házias éte-
leket és az elmaradhatatlan lovasi óévbúcsúztató 
hangulatot kínálják a kedves vendégeknek.
www.balatonriviera.hu 

óévbúcsúztató túra gyenesdiáson
december 30-án a Forrásvíz Természetbarát 
egyesület szokásához híven óévbúcsúztató 
túrát szervez a keszthelyi-hegységbe. Útvonal: 
nagymező, Vadlánlik, dolomit tanösvény, 
Fénykereszt, Mária szobor, indulás 13 órakor 
a nagymezőről. www.gyenesdias.info.hu 

Városi Szilveszter hévízen 2015
december 31-én az Abrakazabra együttes kon-
certjével kezdődik a hévízi Városi szilveszter 
a nagyparkolóban.
www.heviz.hu 

Balatonfüred arácsi városrészében sajátos han-
gulatú szilveszteri mulatságba kapcsolódhatunk 
be az év utolsó napján.
www.balatonfured.hu 

óévbúcsúztató tűzijáték 
lesz az év utolsó napján, Balatonfenyvesen. 
www.balatonfenyvesen.hu

„luca-napi praktikák” kiállítás
szemelvények a jannus Pannonius Múzeum néprajzi gyűjteményéből 
a karácsony jegyében a hévízi Muzeális Gyűjteményben. A kiállítás 2016. 
január 15-ig látogatható.
www.hevizgaleria.hu
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