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FOTó: MvsZ – drAGOn OrsZáGOs BAJnOKsáG JOHAn AnKer KuPA



VERSENYBESZÁMOLÓK
2016. sZePTeMBer

Hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek szombat vasárnap

29 30 31
nagyhajós Bajnokság Balatonfüred, 
08. 31–09. 03. 
nagyhajós Bajnokság Balatonfüred, 
08. 31. –09. 03.  (BesZáMOLó)

1
dolfin Magyar Bajnokság 
Balatonfüred, 09. 01–04. 
record Kielzugvogel MB 
2016 Agárd, 09. 01–04. 

2
Melges 24 európa Bajnokság 
Hyéres (Fr), 09. 02–09. 
xi. építők vitorlás Kupája 2016 – 
olimpia Balatonfüred, 09. 02. 

3
Szombati Sorozat Keszthely, 
09. 3. 

4

5 6 7 8
laser európa Kupa 
Balatonfüred, 09. 08–10. 

9
rooster laser europa Kupa 
Balatonfüred, 09. 09–11. 
Quantum Sails Byc Kupa 
Balatonfüred, 09. 09–11. 

10
66th centomiglia del garda 
Chiemsee (Ger), 09. 10–11. 
gentleman’s race Keszthely, 
09. 10. 
tecon-prevital Kupa 
Balatonfüred, 09. 10–11. 

11

12 13 14 15
x-35 oB Balatonfüred, 
09. 15–18. 

16
Félsziget-kerülő Széchenyi istván 
emlékverseny Balatonfüred, 09. 16. 

17
Jet tavel – Quantum 
Sails J24 pénteki tréning 
2016. Balatonfüred, 09. 17–18. 
KJavSe évadzáró Keszthely, 09. 17. 

18

19 20 21–24
dragon országos Bajnokság és Johan anker Kupa Balatonkenese, 09. 21–24. 
Melges 24 és J24 országos Bajnokság Balatonfüred, 09. 21–24. 
Melges 24 és J24 országos Bajnokság Balatonfüred, 09. 21–24.  (BesZáMOLó)
60. Finn dingi országos Bajnokság Fertő-tó 09. 21–24. 
Balatoni vitorlás hét és utánpótlás Bajnokság Balatonfüred, 09. 21–24. 
dragon országos Bajnokság Johan anker Kupa Balatonkenese, 09. 21–24. 
caprine Kupa 2016 Balatonfűzfő, 09. 22–24. 
iii. inFrame Bav32 oB Balatonlelle, 09. 22–25. 
uniteF Kupa ySt vii. Forduló Balatonföldvár, 09. 23–24. 

25

26 27 28 29
Mol-tBS nagydíj 
Balatonfüred, 09. 29. 

30
asso99 európa Bajnokság 
09. 30–10. 03. 
Szüreti regatta Alsóörs-Badacsony-
ábrahámhegy, 09. 30–10. 1. 

1
trofeo dino Schiesaro 
Soling torbole 2016 Garda tó, 
10. 01–02. 
nSW ifjúsági Bajnokság 
Ausztrália, 10. 01–03. 
Szombati sorozat Keszthely, 10. 01.
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szüreti felvonulás

a környék borászatai 
GyakorlatilaG teljes létszám-
mal tiszteletüket teszik. nem is 
sorolom fel őket, hiszen ismer-
jük valamennyit, arra szorít-
kozom, amit talán én a leG stí-
lusosabbnak tatok: méGhozzá 
istvándiékat. „borműhelyként” 
nyomul a pincészetük, tehát 
leGyen az installációjuk eGy 
üzem, ahol melósok Géppel 
Gyártják a terméket. persze eGy 
orosz terepjáróval vontatva.
gelencSér gyÖrgy (Merlin) 
– SZüret BadacSonyBan TeLJes CIKK

5 TARTALOM
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VERSENYEK · európa-bajnoki 6. hely vitorlázásban!

A balatonföldvári FGF Sailing Team az utolsó futamot megnyerve 6. helyen  
végzett a Melges 24 Európa-bajnokságon Hyéresben!
Forrás: MVsZ // FoTÓ: Pierrick conTin

eurÓPa-bajnoki 6. hely ViTorláZásban!

Öt napon át 17 nemzet 54 csapata versenyzett a Földközi-tengeren a franciaországi Hyéres vizein. A Spartacus VE csapata egyen-
letesen jól teljesített mindvégig. Sajnos a tizenegyedik futamból egy technikai hiba miatt kiállni kényszerültek, és ezzel elvesztet-

ték a lehetőséget, hogy dobogós helyért küzdjenek a zárófutamban. Több ellenfél kis pontkülönbséggel ott sorakozott a közelükben 
a helyükre vágyva. Ám a csapat Bakóczy Róbert kormányzásával egy remek futamgyőzelemmel pontszerzőként zárt az Eb-t. Még két 
magyar hajó is ott volt a versenyen: a Bujáky Attilla kormányozta hajó a 36., a Csoltó Ákos irányította legénység pedig a 42. helyen végzett.

2016.
09.02–09.
Hyéres (Fr)

FgF Sailing teaM – 
BAKóCZy róBerT, rOZsnyAy 
dOMOnKOs, TAKáCsy 
LevenTe, TAKáCsy KrIsTóF, 
BúZA BenCe

6 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Finn Masters európa Kupa

Ebben az évben is dél-afrikai gyôzelem született a Tihanyban már hatodszor 
megrendezett Finn Masters European Cup versenyen, sôt az élmezônyt is a kül-
földi versenyzôk uralták. A tavalyi gyôzelmét megismétlô Ian Ainslie mögött 
a litván Tauras Rymonis végzett a második helyen – ezzel ô is "megvédte" 2015-
ös eredményét –, a harmadikon pedig a cseh Jiri Outrata. 

Forrás: Tihanyi hajós egylet

ainslie megvédte a tavalyi Finn Masters 
európa kupa gyôzelmét Tihanyban

A dobogósokat két ukrán versenyző 
követte, közéjük ékelődött az ötödik 

helyre a legjobb magyar, Huszár Géza – aki 
ugyancsak lemásolta a múlt évi helyezését.

Az előzetes meteorológiai jelentések alap-
ján rendezői szempontból nagyon "necces" 
versenyre lehetett számítani: gyenge és még 
gyengébb szeleket jósoltak, ráadásul a jól 
ismert leálló keleti fajtából. Ehhez képest 
a kiírt 10 futamból nyolcat sikerült meg-
rendezni a tihanyi félsziget nyugati oldalán 
a középső medencében. Itt ugyanis a szél 
nemhogy nem szívódott fel 11 óra után, de 
időnként 10 csomó fölé is frissült. Így – bár 

2016.
09.07–11.

TIHANy

7 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Finn Masters európa Kupa

olyan tartósan nem erősödött, hogy a pumpálást is szabadjá-
ra lehessen engedni – változatos, északkeleti-délkeleti irányú, 
6,5 és 10,5 csomó közötti szélben teljesített a mezőny az első 
napon 3, majd kettő és ismét 3 futamot. Az utolsó napra aztán 
tényleg elfogyott a szél, elrajtolt ugyan a kilencedik futam, de 
a drasztikus gyengülés miatt a mezőnyt a kikötő felé irányítot-
ta a rendezőség.

A verseny nagyon jól indult a hazai versenyzők számá-
ra, az első nap után – a végső győztes Ainslie társaságában 
– a hazai versenyzők uralták a tizenegy nemzetet képviselő 
46 fős mezőny elejét. Később azonban az egyenletesebb tel-
jesítményt nyújtó lett és cseh, valamint az ukránok felőröl-
ték a magyarokat, akik szinte mindegyikének becsúszott pár 
rosszabb helyezés is. •

eredMényeK

sIPOs PéTer 'sIPI', GrAnd GrAnd 
MAsTers 8. HeLyeZeTT LeTT A KuPán

8 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Jet Tavel – Quantum sails J24 Pénteki Tréning sorozat

Hétvégén, kétnapos döntôvel ért véget a Jet Travel – Quantum Sails Pénteki 
Tréning. A tavalyi „próba futam” sikerén felbuzdulva, 2016-ban JET TRAVEL – 
QUANTUM SAILS PÉNTEKI TRÉNING 2016. néven futott az egész szezonon át 
tartó, péntek délutáni, rövid, pörgôs pályákon zajló edzés/versengés, melyet 
a Magyar J24 Osztály az egykori Pénteki Regatták szellemiségében hívott 
életre. A gyôzelmet az összeszokott csapattal vitorlázó Hercsel Erik kormá-
nyozta DJango szerezte meg, a döntôbe elsôként kvalifikáló Makai Gáborék 
a Team EUline-na másodikok lettek, míg a dobogó harmadik fokára a BIG 
FIve csapata állhatott Gál Pál vezényletével. Forrás: j24.hu // FoTÓk: ludányi Ferenc

Véget ért a jet Tavel – Quantum  
sails j24 Pénteki Tréning sorozat

Április végétől augusztus végéig, 6 for-
dulón át, jórészt MVSZ versenyekhez, 

One Design Trophy fordulókhoz kötődően 
zajlottak a péntek délutáni edzések. A soro-
zat fő célja, a versenykörülményekhez legin-
kább hasonlító edzési, gyakorlási lehetőség 
biztosítása, a J/24-es hajóosztály népszerűsí-
tése és a 2017-ben Balatonfüreden rendezen-
dő J/24 Európa-bajnokságra további ütőké-
pes egységek képzése volt.

Egy nemzetközi verseny, főleg ha hazai 
vizeken rendezik, bizony kihívást jelent 
sokak számára. Idén többen is kacérkod-
tak a J24 hajókkal, így egy–egy pénteki 
tréningen kormányosként vendégszere-
pelt például Vadnai Benjamin olimpikon, 
Vadnai Jonatán korosztályos világbaj-
nok, vagy a frissen Finn Masters Európa 
Kupa győztes Ian Ainsie is. Egész szezo-
non át a Balatonfüredi Yacht Club adott 

otthont a J24 edzéseknek, a rendezést pedig 
a Quantum Sails Hungary és a Bravo Boats 
biztosította. Futamok után élemzések, és 
közös vacsora várta csapatokat.

Hol többen, hol kevesebben álltak rajthoz 
péntekenként 4-kor, de egy fix kemény-
mag mindig jelen volt. A Django, a Team 
EUline, a Big5, a Gone With The Wind és 
az Égi szinte kivétel nélkül minden alka-
lommal ott volt az edzéseken. 

2016.
09.17–18.

BAlAToNFüred

A Pénteki Tréningek idôpontjai:
2016. április 22., május 13.,  
június 3., június 24., július 8.,  
augusztus 12.
A Pénteki Tréning döntô:
2016. szeptember 17-18.

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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Összességében véve az időjárás idén nem 
volt túl kegyes a pénteki vitorlázókkal, 
mert szinte kivétel nélkül csak gyenge sze-
les futamokat sikerült rendezni, és abból 
is csak legjobb esetekben az előírt hármat. 
De a Balaton már csak ilyen tó, itt bizony 
sokszor kell gyenge szélben versenyezni, így 
az efféle gyakorlás sem volt hasztalan.

A Pénteki Tréning támogatóinak sora 
2016-ra látványosan kibővült. A névadó 
támogatókon kívül további szponzorok áll-
tak a kezdeményezés mellé: Bravo Boats, 
Zhik, Bodri Pincészet, Perfect Home, 

Energofish és a Manézs Bisztró. A támo-
gatóknak köszönhetően, mindenki ver-
senypólót kapott, az 1-3 helyezettek pedig 
minden alkalommal értékes nyeremények-
ben részesültek: 40-60 ezer forint összér-
tékű vásárlási utalványok, pólók, Zhik és 
Quantum kiegészítők, borok a Bodri pin-
cészetből.

Az értékes nyeremények sorát a döntőre 5 
fő részére fejenként 100.000 Ft értékű uta-
zási utalvány, egész csapat számára szóló 
vacsorautalvány, további nagy értékű nyere-
mények fejelték meg. •

VERSENYEK · Jet Tavel – Quantum sails J24 Pénteki Tréning sorozat

a 2016 évi Jet travel – QuantuM 
SailS pénteKi tréning SoroZat 
végeredMénye aZ aláBBiaK SZe-
rint alaKult:
dJAnGO
TeAM euLIne
BIG5
J’KOrsZAK
IJrOnCAT
GOne WITH THe WInd
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Forrás: MVsZ

VERSENYEK · Johan Anker Kupa: évadzáró verseny a dragon osztályban

dragon országos bajnokság 
és johan anker kupa

Nemzetközi résztvevőkkel búcsú-
zott a 2016. évi szezontól a magyar 

Dragon flotta. A Johan Anker Kup, idén – 
a Magyar Vitorlás Szövetség engedélyével – 
a magyar bajnoki címekről is döntött. 

„Mindez már a 2018. évi balatonfüre-
di Európa-bajnokságra történő készülődést 

jelzi, nem árt ha a magyar mezőny is szo-
kik a nemzetközi elvárásokhoz” – mondta 
Náray Vilmos, a Magyar Dragon Szövetség 
elnöke. A Johanna és a Nyári Mikulás 
mögött a bronzérmet a Tenke Péter, Varga 
István, Szörényi Ernő trió szerezte meg 
a 7Arts nevű hajóval. A klasszikusok érté-

kelésében a Nemecsek csapata (Tóth Zsolt, 
ifj. Kozma László, dr. Kozma László, Czap 
Zoltán) végzett az élen. Az idén először 
kiírt Masters különdíjat a 7Arts, a 35 év 
alatti átlagéletkorúaknak létrehozott Junior 
díjat pedig az Eragon (dr. Domokos Tamás, 
és fiai: Bence és Gergő) kapták. •

2016.
09.21–24.

BAlAToNKeNese

éVadZárÓ Verseny a dragon osZTályban

11 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Melges 24 és J24 Országos Bajnokság

Sikeres, jó hangulatú versenyt zártak vasárnap a J/24 és Melges24 hajó-
osztályok versenyzôi a Balatonfüredi Yacht Club és az MVM SE-vel közös 
együttmûködésben megrendezett nyílt magyar bajnokságon.

Forrás: byc // Fotó: kollmann adrás

ijroncat és strange brew a j/24  
és Melges 24 magyar bajnokok

2016.
09.21–24.

BAlAToNFüred

eredMényeK FotóK

A 4 napos versenyen 18 egység J/24 és 
8 egység Melges 24 küzdött a bajno-

ki címekért. A J/24 osztály számára sikeres 
felkészülési lehetőség volt az azonos felté-
telekkel, jövő évben megrendezésre kerülő 
Európa-bajnokságra.

A meteorológia előrejelzés alapján hol vál-
takozó irányú és erejű, hol pedig tökéletes 
vitorlázó szelet ígértek. Így is lett. A bajnok-
ság során minden előrejelzés beigazolódott. 
A Fluck Bence vezette rendezőség a kiírás 

szerinti 11 futamból végül is a J/24 hajóosz-
tálynak 7, míg a Melges24 hajóosztálynak 
8 futamot rendezett. Az utolsó versenynap 
a pihenésé volt, szélhiány miatt nem lehetett 
újabb futamokat rendezni.

A verseny igazán sportszerű keretek között 
zajlott, a Böröcz Bence vezette versenybírói 
csapatnak egyetlen egy óvással sem kellett 
foglalkoznia a bajnokság alatt. Az esték jó 
hangulatú programokkal, beszélgetésekkel 
és vacsorákkal teltek a BYC hangárában. •

12 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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szerzô: nánási balázs

cikkAJÁNLÓ
j24 orsZágos bajnokság 
a jack sZeMsZögébÔl

VERSENYEK · Melges 24 és J24 Országos Bajnokság

sZerdA déLuTán üLünK A KedvenC BudA-
PesTI KávéZónKBAn, AMIKOr eGysZer CsAK 
Jön AZ üZeneT, HOGy vAn-e KedvünK 
InduLnI AZ eGy HéT MúLvA KeZdŐdŐ J24 
OB-n. MeGLePŐdünK, de Pár PerC GOndOL-
KOZás uTán Már KüLdJüK Is A váLAsZT: 
TerMésZeTesen IGen!. neM TudunK MéG 
seMMIT, áLLíTóLAG vAn HAJó, MeG íGy Már 
CsAPAT Is.
Izgatott vagyok, ilyen vitorlással még nem mentem és a pályaverseny 
is valamennyire új számomra. Pár telefonhívás és körvonalazódik a csa-
pat, Kriszti és Attila szerencsére otthonosan mozog az ilyen típusú hajón, 
Hanna kishajós tapasztalattal rendelkezik. Hétfőn már találkozunk is sze-
mélyesen, hogy megbeszéljük a részleteket. Beszélünk a hajóról is, kide-
rül, hogy mi fogunk vele először vitorlázni a Balatonon. Jack Angliából 
jött, majd egy hosszabb parti veszteglés után kerül most végre vízre. 
valószínű tíz éve talán versenyezhettek is vele, szép, karbantartott hajó, 
biztos lesznek hiányosságok, de belevágunk. folytatás a címre kattintva

TeLJes CIKK

j24 orsZágos bajnokság 
a jack sZeMsZögébÔl
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VERSENYEK · Olimpiai hajóosztály olimpiai résztvevôvel

olimpiai hajóosztály olimpiai résztvevôvel

2016.
09.21–24.
FerTÔ Tó

Csütörtöktôl vasárna-
pig zajlott a Fertôn a 60. 
Finn Dingi Országos 
Bajnokság a Fertô tavi 
Vitorlás Szövetség rende-
zésében 41 résztvevôvel.
Forrás: Fertô Tavi Vitorlás szövetség

A verseny terve több napon át 12 futam 
volt, amiből 4-et sikerült csütörtökön 

megrendezni, a későbbi napokon nem volt 
szél, csak gyönyörű napsütés és nyári meleg, 
így a 4 futamból értékelt a zsűri.

Az első helyet Berecz Zsombor szerezte 
meg, második lett Haidekker elemér, a har-
madik helyen pedig Székely Antal végzett.

eredMényeK docX
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VERSENYEK · Balatoni vitorlás Hét és utánpótlás Bajnokság

Laser Standard, Laser Radial nôi és 470 felnôtt Bajnokság, 
F18 – M3 Ranglista verseny

A bajnokságon 101 hajóval 130 verseny-
ző vett részt. Öt hajóosztály, a 470-es, 

420-as, Laser Standerd, Laaser Radial és 
Laser 4,7 futott sikeres bajnokságot, vala-
mint szombaton és vasárnap a katamaránok 
is csatlakoztak egy ranglistaversenyre.

A bajnokságon a Laser Radial és 4,7-es 
hajóosztálynak hat, míg a többieknek 7 kor-
rekt futam került megrendezésre, köszönhe-
tően Sipos Máté versenyvezetőnek és a teljes 
rendező csapatnak.

Nem volt egyszerű a rendezés dolga, 
mivel az első napon csak egy futamot 
sikerült megrendezni a keleti, forgoló-
dó szélben, majd pénteken folytatódott 

a küzdelem a Laser Radial és 4,7 osz-
tályoknak kettő, a többieknek három 
futammal délnyugati, 6-11 csomós szél-
ben. Szombaton minden osztály további 
három jó futamot teljesített, sajnos vasár-
nap egy sem sikerült, így minden hajóosz-
tálynak kiesővel is korrekt és eredményes 
volt a bajnoksága, valamint a katamará-
nosok ranglistaversenye is.

470-es hajóosztályban a Gyapjas testvé-
rek, 420-ban Formanek Liza és Kalmár 
Luca, Laser Standardban Vadnai Benjamin, 
Laser Radialban Hirschler Rebeka és Laser 
4,7-ben Almási Zsomor nyerte a 2016. évi 
Magyar Bajnokságot. •

balatoni Vitorlás hét  
és utánpótlás bajnokság

olvassa el a versenyhez kapcsolódó cikket Soproni BaJ-
noK a laSer orSZágoS BaJnoKSágon – Jól SZerepelteK 
a FertŐ tavi vitorláZóK

2016.
09.21–24.

BAlAToNFüred
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15 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
http://porthole.hu/cikk/11012-soproni-bajnok-a-laser-orszagos-bajnoksagon-balatonfureden
http://porthole.hu/cikk/11012-soproni-bajnok-a-laser-orszagos-bajnoksagon-balatonfureden
http://porthole.hu/cikk/11012-soproni-bajnok-a-laser-orszagos-bajnoksagon-balatonfureden
http://hunsail.hu/eredmenyek-balatoni-vitorlas-het


VERSENYEK · Trofeo dino schiesaro soling Torbole 2016

Trofeo Dino Schiesaro Soling Torbole 2016
Forrás: MVsZ // FoTÓ: Marco Wenk

Wossaláék ismét gyôzelmet arattak  
soling hajóosztályban

Október első hétvégéjén végig jó szélben 
zajlott a nemzetközi Soling hajóosz-

tály egyik legkiemeltebb ranglista versenye, 
a Dino Schiesaro Kupa, az olaszországi fes-
tői szépségű Garda tavon.

Az első napon, nagyon erős szélben három 
futamban mérhették össze tudásukat az 
indulók. A második napon már gyengébb, 
de még mindig embert próbáló szélben zaj-
lott a verseny az európai élmezőny nagyjai 
között.

Magyarországot három hajó is képviselte. 
Az Aurora Sailing Team Wossala György 
kormányzásával ismét bizonyította tudá-
sát, megelőzve két német hajót, a dobogó 
első helyén végzett. A csapat tagjai Wossala 
Kristóf és Németh Péter voltak.

Varjasék a hatodik, míg a Szűcs csapat 
a hetedik helyen értek célba.

2016.
10.01–02.
GArdA Tó 

eredMényeK
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VERSENYEK · Asso99 európa Bajnokság

Hétfôn – az elsô három nap szélcsendes, esetenként futam nélküli csordogálását 
követôen – 20 csomót elérô remek szélviszonyok közepette ért véget az Asso99 
hajóosztály Európa Bajnoksága a Chiemsee-n. Elsô helyét a nagy szélben súly-
hiánnyal indulva is megtartó Fantomasso végzett, Majthényi Szabolcs számtalan 
eddigi címe mellé így begyûjtötte a 2016. évi Asso99 Európa bajnoki trófeát is.
Forrás: asso99 // Fotók: Fantomasso

asso99 európa bajnokság, chiemsee – 
európa bajnok a Fantomasso csapata!

A mai napon három futamot rendeztek. Mire kiér-
tünk a pályára, már kettes-hármas szél fújt, ami 

aztán még jobban befrissült. Az első futamban a BMW-
vel a nyakunkon rajtoltunk, és nagyon szorosan értünk 
fel a bojához. Hátszélben a bajor herceg is nagyon közel 
került, de sikerült elsőnek fellúvolnunk. Innentől nagy 
küzdelem árán tartottuk meg az első helyünket, mert öten 
kevesek voltunk a szélhez. Második a BMW lett, harma-
diknak a herceg futott be a Picabo előtt.

A következő futamban már indokolt lett volna a fock, 
de az nálunk nem volt, ezért nem kellett gondolkoznunk 
a vitorla cserén. Már voltak 18-20 csomós pöffök, de sze-
rencsére nem voltak hullámok. Így túl tudtuk élni az első 
kreuzot, bár elég gyengén taktikáztunk. Hatodik helyen 
húztunk spinnakert, és folyamatosan zárkóztunk fel az 

2016.
09.30–10.03.

CHIemsee
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VERSENYEK · Asso99 európa Bajnokság

élmezőnyhöz. A lee bóját már negyedik 
helyen vettük, és ezt az egész cirkáló sza-
kaszban meg is tartottuk. Hátszélben 
még sikerült becsúszni a BMW mellé, így 
belső helyen tudtunk halzolni a cél felé. 
A harmadik helyünk összetettben elég 
volt ahhoz, hogy az utolsó futamon már 
ne kelljen elindulnunk. Ez jól is jött mert 
a génuánkon egy kisebb szakadás keletke-
zett. 

Ezzel megnyertük az összetett versenyt és 
az utolsó futamot már csak kívülállóként 
tekintettük meg, ahol a BMW nagyszerű-
en vitorlázva megszerezte a futamgyőzel-
met. Sajnos ez is kevés volt nekik a dobo-
góhoz, két ponttal lemaradtak a harmadik 
helyről. 5. helyen a Picabo végzett.

Az Asso99 EB végeredménye tehát: az 
idei Asso99 Európa bajnok a Majthényi 
Szabolcs kormányozta Fantomasso lett, 
második helyen a Bajor Herceg vezet-
te Luitpold hajó végzett, a harmadik 
helyet Frike Poldo csapata szerete meg 
a GER 74-es számú Assoval. Negyedik 
lett a BMW Sailing Team Vadnai Tamás 
vezetésével, míg ötödik lett a Picabo, Dr. 
Kovács János és csapata keze munkája nyo-
mán. •
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Finalmente! 
véGre! MAGyAr GyŐZeLeM  
A CenTOMIGLIán
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Csak nemsokkal a kiutazás előtt derült ki a raffica csapat számára, hogy 
a négy Tó együttműködés szellemében, a többi európai tavi versenyhez 
harmonizálták a Centomiglia szabályait. így a Trofeo Bettoni első befutó-
jának járó díj már elérhetetlen lesz az egytestű hajók számára. Az eddig 
a – külön versenynek számító – Multicenton induló katamaránok idéntől 
mindenki mással egyszerre indulnak, egy pályán, egy értékelésben. ettől 
természetesen nem rettentünk el a Centomiglián való részvételtől, hiszen 
ez azt jelenti, hogy a leggyorsabb egytestű hajót megosztva díjazzák 
a többtestű elsővel, így együtt kell a két nyertesnek a dobogó legfelsőbb 
fokát elfoglalnia.

ebben az évben a legnagyobb ellenfelünk az olasz libera csapat, 
a Clandesteam volt, aki több alkalommal nyerte már ezt a 66 éve meg-
rendezett versenyt. Fedélzetén Oscar Tonoli, Luca valerio aki élő legenda 
a Garda tavon, első győzelmét 1972-ben szerezte a Centomiglián. Kicsit, 
mint dávid és Góliát, a raffica az egyik legrégebbi versenyben lévő libera 
– idén 24 éve szeli a habokat – és a „Clan”, mint az egyik legkésőbb épült 
hajó. Az elmúlt években a Malcesinéből származó, világbajnok vitorlá-
zó, roberto Benamati is velünk versenyzett taktikusként. Hirtelen ért 
bennünket a döntése, miszerint az idén katamaránnal száll versenybe 
a Centomiglián. Természetesen tudomásul vettük, de örömmel töltött el 
bennünket, hogy fia, Michele Benamati csatlakozott hozzánk.

A verseny
A helyi öregek jóslatai és az időjárás-előrejelzések ellenére hamisítatlan 
garda tavi időjárással indult a 66. Centomiglia, azaz erős és tovább erő-

södő szélben és hullámzásban rajtolt a mezőny észak felé. Ahogy kiér-
tünk a rajtterületre, egyből megmutatta igazi arcát a Peler (a reggeli 
északi szél) és a kezdeti közepes fokkot azonnal cseréltük kisfokkra. Még 
előző este is úgy tűnt, hogy nem lesz semmi sem az ígért frontból, sem 
a trentinói hegyek feletti esetleges eső hatásából és gyengeszeles rajtunk 
és versenyünk lesz. ennek kifejezetten örültünk, mert közepes szélig töret-
len bizalmunk van, mind a hajóban és a legénységben. ekkor még nem 
tudtuk, hogy legfőbb – és egyetlen – ellenfelünket, a Clandesteam-et 900 
kilósra optimalizálták. Már a korábbi 1200 kg is kevés volt a mi 1400 kilós 
versenysúlyunhoz viszonyítva.

A leghosszabb nap
Hajnalban kellett kelni ahhoz, hogy a rajt előtti összes teendővel végez-
ni tudjunk. Hatkor még sötétben volt reggeli, majd fél hétkor indulás 
a kikötőbe, háromnegyedkor találkozó a hajónál, negyed nyolckor daru-
zás. Kicsit olaszosra sikeredett a korai napirend betartása, de nyolckor 
már sikerült ledaruzni az öreg hölgyet és harcra felkészülten indultunk ki 
a kikötő elé kihelyezett rajtterületre. nyugodtan hívhatjuk hullámvasútnak 
azt, ami ez után következett, mind valós, mind átvitt értelemben. egyrészt 
szinte az első bója felől fújt az erősödő szél és arcunkba korbácsolta hul-
lámzást, másrészt a Clannal vívott személyes csatánk sem volt sima.

A keljfeljancsi
Már a tízpercesen belül kiderült, hogy a Clannak nincs jó napja, a rajtvonal 
környékén egy mellettük elhaladó Asso árboca beleakadt a kötélzetükbe 

2011 uTán A rAFFICA CsAPATA IsMéT MeGnyerTe AZ 
OLAsZOrsZáGBeLI GArdA Tó LeGrAnGOsABB vITOrLás versenyéT!
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és csak hihetetlen nagy lélekjelenlétnek – és szerencsének – köszönhető-
en tudták baj nélkül kiakasztani. ebből a kis intermezzóból sikerült gyor-
san előnyt kovácsolnunk és csak a saját teljesítményünkre koncentrálva 
rajtoltunk, míg a Clan rendezte sorait és kicsit lemaradva rajtolt mögöt-
tünk. sajnos a kikönnyített hajó nagyon gyors lett és hamar utolértek 
minket és az első forduló után előre kellett keresnünk őket. Legnagyobb 
meglepetésünkre a következő fordulóban, a rajt után alig fél órával, felbo-
rultak. ekkor azt hittük, hogy számukra – ahogy ilyen esetben számunkra 
lett volna – vége van a versenynek és a magunk részéről megkönnyeb-
bültünk. Megszűnt a külső teher és tudtunk a saját versenyünkre koncent-
rálni, ellenfél nélkül a legjobb saját teljesítményünket nyújtani. sikerült is 
nagyon szépen a szélre vitorláznunk, amikor valahol riva felé félúton vet-
tük észre – legnagyobb meglepetésünkre – hogy visszaállították a hajót 
és újraindultak. sőt, nem egyszerűen újraindultak, hanem rohamos sebes-
séggel dolgozzák le a hátrányukat. Már látszottak a vitorlájuk feliratai, 
mire felértünk az öbölbe és gyengülni kezdett a szél. vettük az első bóját 
és mire a másodikhoz értünk, addigra szinte a nyakunkon voltak. Mi még 
épp a kireffeléssel voltunk elfoglalva, mire ők már a gennakert húzták és 
gyorsan tudtak mélységet nyerni. Akkor látszott valójában, hogy meny-
nyivel voltak gyorsabbak, amikor kereszteztek minket és előttünk párszáz 
méterrel perdültek. ügyes taktikai mozdulatnak tűnt, hogy ennyire takar-
jon minket, de a következő pillanatban már egy picit elhamarkodottnak 
látszott. Teljes sebességgel jött keresztbe ugyanis egy menetrend szerin-
ti gőzös, amire vélhetően nem figyeltek, talán nem is vettek észre. Amint 
viszont közelebb értek éles dudaszóval jelezte a gőzös, hogy nem kíván 
kitérni, mire kénytelen volt a Clan reagálni. Olyan nagyot kellett ejteniük 
és olyan hirtelen, hogy az orrunk előtt borultak ismét fel. Mi továbbra is 
a saját teljesítményünkre figyelve mentünk tovább, de azért gyakran néz-

tünk vissza a vizen sokáig látszó fekvő hajótestre. de a második borulás 
után is vissza tudták állítani a hajót és teljes sebességgel újraindulni.

Mi ekkor már vettük a Castelettói bóját is, ami helyi sajátosságként egé-
szen a parthoz volt kihelyezve. A sétányon lévő színpadról a kommentá-
tor unghería-unghería kiáltásokkal hangosan buzdította a közönséget, 
miközben mi vettük a bóját és indultunk tovább a bogliacói kapu felé. 
szerencsére eddig még kitart nekünk az északi szél és a kapun áthaladva 
elindulunk délre, ahol egyre gyengülő szél vár minket. A Garda tó azért 
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üGyes taktikai mozdulatnak 
tűnt, hoGy ennyire takarjon 
minket, de a következő pilla-
natban már eGy picit elhamar-
kodottnak látszott. teljes 
sebesséGGel jött keresztbe 
uGyanis eGy menetrend sze-
rinti Gőzös…, olyan naGyot 
kellett ejteniük és olyan hir-
telen, hoGy az orrunk előtt 
borultak ismét fel.
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– is – a szörfösök és vitorlázók kedvence, mert nagyon megbízhatóan 
szélbiztos. Kora reggel elkezd fújni az erős északi szél, majd dél körül leáll 
és koradélután a déli szél váltja. Pont ebben a déli időszakban indultunk 
a tó déli csücske, desenzano felé és tudtuk, hogy fáradtságos órák állnak 
előttünk. A liberák sajátossága, hogy nincs tőkesúlyuk, csak a legénység 
koordinált mozgásával lehet egyensúlyban tartani. erős szélben minden-
ki a trapézsoron lóg, gyenge lengedező szélben viszont egy folyamatos, 
finom balanszírozás. Talán szélcsendben a legnehezebb egyensúlyban 
tartani a hajót. szerencsére a legénység erre maximálisan fel volt készülve 
és cirkuszi artistákat meghazudtoló ügyességgel sikerült folyamatosan az 
ideális helyzetben tartani a rafficát. Hosszú órákon át kitartóan őriztük az 
egyensúlyt és egy centit nem engedtünk az előnyünkből. Az ellenfél hibái 
kellettek ahhoz, hogy az élre kerüljünk, de ennek minden méteréért meg-
dolgoztunk. ebben a gyenge szélben talán nem volt akkora jelentősége 
a két hajó közötti sebességkülönbségnek, kiegyenlítődtek az erőviszonyok 
és nagy büszkeségünkre meg tudtuk tartani, sőt az utolsó bója vétele 
után még növelni is tudtuk előnyünket.

dávid és Góliát
Mindig jó érzés nyerni, de tovább emeli az értékét, ha egy nagyra 
becsült ellenfelet sikerül legyőzni. ez az idei Centomiglia is ezt üzeni, 
mert Király Zsolt és "népi zenekara", azaz a raffica lelkes, de amatőr 
vitorlázókból álló legénysége meg tudta verni az otthoni vizeken ver-
senyző és professzionális vitorlázókból álló Clandesteam csapatát. 
A technikai fejlesztésekben is előrébb járó Clandesteam ezúttal túl sok 
kockázatot vállalt, talán túl könnyűre sikerült a hajójuk, ahhoz, hogy 
magabiztosan tudjanak vele vitorlázni. Kétszer is fel tudtak állni vesz-
tettnek tűnő helyzetből, de ez nem volt elég. Mi ezzel szemben alig 

vállaltunk kockázatot, sőt tudatosan arra koncentráltunk, amiben már 
van tapasztalatunk és amit magabiztosan tudunk csinálni. sokszorosan 
figyeltünk a szélre, hogy és azon belül arra törekedtünk, hogy a már 
működő, egyre finomabb folyamatokon csiszoljunk. nagy büszkeség 
számunkra az, hogy ezeken az apróságokon múlott a győzelmünk, nem 
csináltunk semmi nagy bravúrt, de az összes manőverünk, a fordulóink, 
a vitorlacserék, a taktikai döntéseink, a rajttól a befutóig mind nagy-
szerűek voltak. Arra törekedtünk, hogy ne hibázzunk és ezt sikerült az 
egész legénység minden mozzanatán keresztül teljesíteni, ezért nagy 
öröm számunkra, hogy minden bóját elsőként tudtunk venni és rajt-cél 
győzelmet tudhatunk magunkénak.

szívmelengető érzés visszatekinteni az idei évadra, ahol minden külföl-
di versenyünket sikerült megnyernünk és mindegyiket egyre jobb telje-
sítménnyel. Ha most, a szezon végén lenne a Kékszalag, akkor talán azt is 
sikerülne. •
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nem csináltunk semmi 
naGy bravúrt, de az összes 
manőverünk, a forduló-
ink, a vitorlacserék, a tak-
tikai döntéseink, a rajttól 
a befutóiG mind naGyszerű-
ek voltak.
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Szerzô: Melha Márton // Fotó: Lászlófy Csaba

Szeptember elsô pénteke, kora reggel – az ablakon át moc-
canás nélkül, lustán lógó fûzfaágak pislognak be. Mi ez az 
érzés? Mintha már... nem is olyan régen... áhá! A déja vu gyor-
san megtalálja gyökerét: egy hete épp ugyanilyen kilátásta-
lannak tûnô szélcsenddel idultak a reggeleink a Nagyhajós 
Bajnokság elsô fordulója alatt. Szerencsére az idôjárás nap, 
mint nap megemberelte magát az idô elôrehaladtával, így 
végül kellemes brízben, fair körülmények között vitorláztuk le 
a 8 megrendezett futamot.

Nagyhajós OB 
ASSO szemmel

Fiji Asso99 HUN-63/1231
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Mindjárt az elején egy pici kihívás-
sal kezdtünk: munkanapon este 9-ig 
prezentálni Balatonfüreden a tel-
jes legénységet (aktuális hájálla-
pot méricskélés) az összes vitorlával 
(pecsételés) egyetemben nem feltétle-
nül egyszerû dolog, a hajónk Füredre 
érkezése így meg csúszott úgy éjjel fél 
2 tájára. Néhány palack furmint és 
az izgatott várakozás persze átsegí-
tett a szélcsendes Kenese-Füred távon. 
Minden esetre részünkrôl a Szövetség 
figyelmébe ajánljuk a korábbi gya-
korlat megtartását, miszerint az elsô 
versenynapon reggel még legyen egy 
rövidke lehetôség a nevezési formasá-
gok véglegesítésére.
A verseny elôkészítôi rendesen kitet-

tek magukért, ez a welcome drinkek 
mellett a vaskosra sikerült ver-
senyutasítás láttán is biztossá vált. 
Számtalan féle pályakialakítás, ver-
senyterület és más egyéb rendelke-
zés hívatott szavatolni a méltó szín-
vonalú regattát, rugalmas eszköz-
rendszert adva a versenyrendezôk 
kezébe. Mindennek tetejében két 
német egység is emelte jelenlétével 
a verseny fényét, a visszatérô ven-
dégek az elsô napon már rutinosan 
keresték a segéderôt a bajor hercegi 
sör hordóinak trélerbôl való kieme-
léséhez. Sajnos az idôjárás az elsô 

napon kevésbé érezte szükségét, hogy 
a maga részét hozzátegye a szervezé-
si munka sikeréhez, így a kezdetben 
bíztató keleties szélben délben kivi-
torlázó mezôny a versenyterületre 
érve szomorúan konstatálhatta a tel-
jes szélcsed beálltát. Kisebb tapogató-
zás után a pályafelelôs partra invitál-
ta a résztvevôket, mint késôbb kide-
rült, sajnos aznapra végleg. Mi a biz-
tonság kedvéért, pótolandó a hiányzó 
assos gyakorlatot, a megjelenô kisebb-
nagyobb szélcsíkokban még egy köny-
nyed edzést levezényeltünk – hogy e 
viszonyok közt lehetett-e volna reális 
futamot tartani, azt a szelet folyama-

Sajnos az idôjárás az elsô 
napon kevésbé érezte 
szükségét, hogy a maga 
részét hozzátegye a szer-
vezési munka sikeréhez
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tosan a vízen mérô rendezôség minden 
bizonnyal jobban látta.
A futam nélkül sokáig eseményte-

lennek tetszô napot az Asso99 osztály 
részére Petrányi Zoli a borospincéjében 
kisebb tárlatvezetéssel és nagyobb lako-
mával dobta fel, ezúton is óriási köszö-
net a vendéglátásért és a sok-sok finom-
ságért!
A meteorológia a teljes versenyre folya-
matosan csökkenô, délutánra leál-
ló keleties szelet jelzett elôre, ennek 
megfelelôen a rendezôség proaktívan – 
és jegyezzük meg, maximálisan támo-
gatható módon – már a második napon 
egy órával, 9-re elôre hozta az elsô 
figyelmeztetô jelzés idôpontját, illetve 
négyre emelte a napi maximális futam-
számot. Ez remek döntésnek bizonyult, 
hiszen így kettô szép és teljesértékû 
futamot tudtunk levitorlázni a folya-
matosan gyengûlô szélben – a velünk 
és a 11m OD-vel együtt egy pályán 
versenyzô Elliotok már szinte kisimult 
vizen fejezték be a maguk második 
futamát.
A korai rajtokkal és hínárcsomók-

kal tarkított, kétkörös up&down 
pályás meneteken a késôbbiekben 
is kiegyensúlyozottan jól vitorlázó 
Fantomasso és Peecasso húzott be egy-
egy futamgyôzelmet. Számunkra pedig 

tovább tisztul a mezôny ereje, különö-
sen a szoros rajtoknál és bójavételes szi-
tuációknál: minden egyes hibát kegyet-
lenül büntet a lengedezô szellô ellenére 
hatalmas sebességgel elrobogó mezôny!
A második futamot követôen 

a rendezôség ismét a partra vezény-
li a társaságot, ezúttal az elôzô napi 
néhány szélcsík sem teszi tiszteletét 
a keleti medencében a délután során, 
így hamarosan a másnapra halasz-
tás következhet. A nyugati medencébôl 
érkezô hírek – harsogó szélben mese-
szép három futam a Nautic osztályok-
nak – hatására egy ismételten tisztelet-
re méltó döntés a rendezôségtôl: más-
nap kora reggeli rajt, az úri sport jelle-
get fokozandó (az újonnan Földvár elé 
kitalált) Golf pályán fogunk vitorlázni!
E döntés szenzációsnak bizonyult: 

a szombati napon közel tökéletes szél-
viszonyok között sikerült három szép 
futamot rendezni a földvári kikötô 
és a Csô közötti vízterületen. A helyi 
rutin fizetett: a három földvári egység 
– sorrendben a Fantomasso, a BMW és 
a Picabo – nyerték a futamokat, de nem 
csak a mezôny élén volt változatos az 
eredmény, a napi futamok alatt komoly 
szórással variálta a befutási sorrendet 
a mezôny. Részünkrôl kezdtük megta-
lálni a sebességet, egyre több állítási 
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A nyugati medencébôl 
érkezô hírek – harsogó 
szélben meseszép három 
futam a Nautic osztályok-
nak – hatására egy ismé-
telten tiszteletre méltó 
döntés a rendezôségtôl: 
másnap kora reggeli rajt, 
az úri sport jelleget foko-
zandó (az újonnan Földvár 
elé kitalált) Golf pályán 
fogunk vitorlázni!
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lehetôség nyert értelmet, és sikerült 
idônként a mezôny elején vitorlázni 
– megtisztelô érzés ebben a társaság-
ban! Sajnos e megtiszteltetés okozta 
lelki hínár mellett teljesen valóságos 
növényzetet is sikerült összeszedni 
az egyik kevésbé szerencsés hátszél 
szakaszban – elmondhatatlanul rossz 
érzés (eleinte) harmadik helyrôl nézni 
az elgyalogló ellenfeleket miközben 
látszólag semmi sem utal rossz állí-
tásra, szélhiányra, másegyéb. A hajó 
alatti fürdôzés és a tolatások gyakori-
ságát az eset után tovább sûrítettük... 
Este a hivatalos rendezvényflekken 
mellett a bajor kastélysör barnáb-
bik változatában oldódott a hangulat, 

a német egységekkel a tapasztalat-
csere mellett már érintve az ôsszel 
a Chiemsee-n esedékes Európa Kupa 
elôkészületeit.
Az utolsó napon a már jól bevált 

földvári koncepciót ismételte 
a rendezôség, ismét nagy sikerrel, és 
hasonló körülmények között. A BMW 
meggyôzô fölénnyel nyerte az elsô 
két futamot, a dobogó harmadik foká-
ért folytatott harcban azonban az 
utolsó futam megnyerésével a BDO 
kerekedett felül, elôttük az összesen 
nyolc futam levitorlázását követôen 
a Fantomasso nyerte a 2016. évi 
Asso99 Bajnokságot Majthényi 
Szabolccsal a kormánynál, az ezüst-

érem a mindössze két ponttal lemara-
dó Peecasso-é Nyári Zsolt vezetésével. 
Összegzésül: a bizonytalan szélviszo-
nyok közepette a rendezôség minden 
tôle telhetôt megtéve végül is egy 
második kiesôre is elegendô futamszá-
mot tudott produkálni, amelyért min-
denképp dícséret illeti Sipit, Böröcz 
Bencét és csapatukat.
A Fiji számára pedig a díjkiosztón túl 

nem maradt más hátra, mint a ver-
seny körülményeire nagyszerûen rímelô 
hat és fél órás csordogálás Füredrôl 
haza Kenesére. Köszönjük a nagyszerû 
versenyt, sok türelmet mindenkinek 
a következô vízreszállásig! 
Fiji Asso99 HUN-63/1231
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Sabján Annit 6 évvel ezelôtt láttam elôször közelrôl: a 2010-es Spirit 
Kupán az utolsó nap rajtja elôtt megszeppent csapatunk mellé fordulva 
átkiabált a kormányosunknak: „Nem kell tôlük félni – oda kell tenni!” 
Aztán odatette. És akkor most azt írja, induljunk a Dinghyvel a bajnoksá-
gon. Hát ebbe bele kell mosolyodnom.
Az idei J bajnokságról csapat hiányában már májusban lemondtam, 

ráadásul a hajó sem éppen verseny idealizált: a tavalyi bajnokságon a J 
mezôny jelenlévô tagjai a mosásra kiemelt Dinghy vízvonal alatti test-
részének látványára egy emberként szavazták meg neki a hátrányos 
helyzetû állandó jelzôt. Nem ezért ugyan, de idén a bajnokságig egyet-
len versenyen sem indultunk vele – annál több idôt töltött viszont ismét 
lekuprolinozva a langyos nyári vízben. Hogyne, J bajnokság. Fehér pöty-
työs fenékkel.

Szerzô: Kovács Éva // Fotó: Kollmann András

„Nem az számít, ami látszik.”

A Dinghy 
meg a csajok

JABD 2.0 beszámoló a J24 Bajnokságról. A lányok angyalok!

2016. 09.02. 12:41 

Szia Vica!

Kakas Mátétól kaptam meg az 
elérhetôségedet.Szeretnék indulni 
a J Bajnokságon valamilyen módon.
Ha jól tudom embert keresel.
Beszéljünk ha aktuális.

Köszi
Sabján Annamária
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– Vigyük ki. – válaszolta Anni.
10 nappal késôbb mindenféle válto-
zatok után elôször a parton, aztán 
a vízen is eltöltöttünk a Dinghyn 
néhány órát gyenge, majd közepes sze-
les napsütésben: kiderült, hogy a fol-
tos feneke ellenére azért halad, kisebb 
kényelmetlenségektôl eltekintve minden-
kinek megfelelôen mûködnek rajta a dol-
gok, Anna és Anni pedig a legnagyobb 
természetességgel trimmeli a lyukacsos 
génuát és a középkorú grószt (is). Ok, 
akkor ehhez képest még annyit tudok, 
hogy kipakolom a nyaraló szettet, 
lemossuk az alját, megkapja a vállalha-
tó vitorláit, és az árboc tuti jól fog állni. 
Annyi szépséghiba maradt, hogy Anni 
a bajnokság vasárnapján már horvát 
vízen kellett, hogy legyen, így a Dinghy 
kormánya aznapra nekem maradt – de 
nem kell mindennel idô elôtt foglalkozni.
Megfelelô mennyiségû logisztika 

és adminisztráció után a bajnokság 
napjának reggelén a Dinghy ideális 
súlyon, mutatós árboccal, autogramos, 
versenyszerûnek mondható vitorlák-
kal, és ugyan nem éppen polírozott, 
de legalább le magasnyomott fenékkel 
várta mind a 330 kilónkat, amit némi 
kalkulálás után Annival feltettünk az 
elôrejelzés 6-7-8 csomójára. Elôzô nap 

végig vettük Földvár és Füred között 
valahol a neveket is: Anni kicsit gondol-
kodott, majd azt mondta: 
– Elsô tíz. Na, akkor most legyen 4 

napig 6-8 csomó, sok futam és kevés 
halasztás.
Elsôre egy hetedikkel kezdtünk, aztán 

jött egy ötödik. Szakmai futam beszá-
molót továbbra sem vállalok, mert 
a helyezéseken túl az egészben nekem 
még mindig az élmény a fontosabb: az 
elsô napon az, ahogyan Anni, Anna, 
Csipi, Orsi és a saját kezeim között 
a hátrányos helyzetû Dinghy balatoni 
pályafutása alatt elôször a nap végé-
re a mezôny elsô harmadába kevere-
dett. Amiben a lényeg nem is az, hogy 
polírozott aljakat, friss szetteket és 
ismert neveket tudhattunk magunk 
mögött, hanem a bizonyosság, hogy 
a Dinghynek a sebességhez fényes popsi 
helyett elôször egy jól mûködô csapat 
kellett. Alapból Anni és Anna: zavar-
ba ejtôen sok tudás, rutin, kreativitás, 
technika, annyi vízen töltött órával és 
verseny tapasztalattal a hátuk mögött, 
amennyit én már nem fogok úgy tudni 
soha. Csipi, Orsi és én is hozzá tettük 
a magunkét, de nekem a legnagyobbak 
az elsô napból mégis azok a lefelé mene-
tek, amiket Anna és Anni technikában, 

A bajnokság napjának 
reggelén a Dinghy ide-
ális súlyon, mutatós 
árboccal, autogramos, 
versenyszerûnek mondha-
tó vitorlákkal, és ugyan 
nem éppen polírozott, de 
legalább le magasnyomott 
fenékkel várta mind 
a 330 kilónkat, amit némi 
kalkulálás után Annival 
feltettünk az elôrejelzés 
6-7-8 csomójára.
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sebességben és taktikában már rögtön 
az elô futamban együtt összerakott.
Második nap arról is meg gyô zôd het-

tünk, hogy az a 330 kiló 10 csomóban 
annyira azért már nem fizet, de az elôírt 
tízben így is benn maradtunk. A nap 
a papírosnál ismét lényegesebb eredmé-
nye, hogy komolyabb közös edzés hiá-
nyában a három, már majdhogynem 
túrának is érezhetô futam alatt volt 
idônk tovább csiszolni a manôver rész-
leteket – közöttük pedig kipróbálni min-
denféle lógást-húzást kreuzban (mindegy, 
szimplán kell egy 6. ember), majd kipi-
henni azokat (nem lehet, csak másnapra) 
újabb csodás hátszeles szakaszokon.
Szombat reggel az elôzô napihoz 

hasonló szélerôsséggel indítottunk, de 
aztán bejött a leálló: a második futam-
ra újra nekünk (is) fújt. A kreuz bóját 
a 4. helyen vettük, mögöttünk meg-
nyugtató távolságban a mezôny, csak 
lett volna rövidebb a pálya, vagy 
a felszívódás lassabb, és akkor az az 
összetett még feljebb… Mindegy, mert 
a Dinghy napjának fénypontja a har-
madik napon vízenlét helyett késô dél-
utánra esett, amikor Anni vázolta a 2 
éves tervet, ami a Dinghyre vonatkozó-
an a fejében megszületett…

A bajnokság vasárnapját szombat este 
kezdtem: egészen pontosan akkor, ami-
kor Anni visszaadta a kezembe a pálin-
kás poharat, és beült egy autóba, hogy 
elinduljon Murter felé. A pillanat, ami-
kor végül csak elô kellett venni, hogy 
hogyan is lesz az a K betûs másnap. 
A következô órákban megpróbáltam fel-
idézni mindenféle rajtokat, kreuzokat, 
fordulókat, hátszeleket meg hauzokat az 
elôzô évi versenyekrôl, amiken kormá-
nyoztam – nagyrészt feleslegesen, pél-
dául mert egyáltalán nem emlékszem 
rájuk tisztán, és mivel ez most egy tel-
jesen más csapat. A fejben virtual végén 
éjjel 2-kor lejátszottam még azért egy 
kisszeles keletit Füred és Csopak között, 
majd annyit kértem vasárnapra, hogy 
ne legyen több 8 csomónál, és elég 1 
futam – az 5-bôl 4 csaj tuti ugyanolyan 
jó, mint eddig, a Dinghy meg csak nem 
lesz egy éjszaka alatt lassabb…
Relatív jól kértem: vasárnap egy 

kényelmes reggelinyi halasztás után 

meg is jött a gyengéden fújó keleti, 
a pálya nagyjából ott, ahol éjjel a fejem-
ben, a csajok ismét jó passzban (amiben 
amúgy rövid ismeretségünk kezdete óta 
megbízhatóan és folyamatosan) – csak 
azt sajnáltam, hogy kifele aki közel volt, 
motorozott, így összemérni nem tudtam. 
Az elvártnak megfelelôen néhány for-
duló, spi fel, hauz, majd le, Anna nem 
szólt, hogy gondja van, és a többiek sem 
sikítoztak, csak ez a rajt, ez ne lenne: 
vonal, idô, sebesség önmagában is elég, 
nemhogy még 17 hajó a maga kormá-
nyosaival. A rajt eljárás alatti történé-
sek további részleteit nem osztom meg – 
bár nyilván nagyon eredeti a „Mindegy, 
hol, csak tisztán!’ taktika –, fôleg azért, 
mert nem nagyon tudom rekonstruál-
ni: a lényeg, hogy a sebesség idôben 
megvolt, a vonal is jó helyen, és szeren-
csére nem nagyon került a közelünkbe 
a többi hajó. Felfele csak a szálak meg 
az elôttünk/alattunk haladók, a csa-
jok csendben ülték a hajót, Anna néha 

A Dinghy napjának fénypontja a harmadik napon 
vízenlét helyett késô délutánra esett, amikor Anni 
vázolta a 2 éves tervet, ami a Dinghyre vonatkozó-
an a fejében megszületett…
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Just A Big Dinghy (HUN 3502)
Sabján Anni, Payr Anna, Áldott Csipi, Pozsár Orsi, 
Varga Nelli, Kovács Vica

33 TARTALOM



3434

B
ES

ZÁ
M

O
LÓ

 · 
A

 d
in

gh
y 

m
eg

 a
 c

sa
jo

k

egyet-egyet szólt. Legközelebb a kreuz 
bójánál néztem körbe, mert ott azért 
már muszáj: a Dinghy nem lett az éjsza-
ka lassabb, úgyhogy balról tudtam, 
hogy jók vagyunk, de jobbról nyilván 
érkezik a mezôny. Mondom, a mezôny. – 
Te Anna, látom itt a Bondot, de hol van 
a mezôny. – Ott. – Oh... Akkor most az 
van, hogy mi itt lehet, hogy mindjárt 
elsônek vesszük a bóját? – Azzal ne fog-
lalkozz, csak nézd a szálakat. – Jó. …és 
mi legyen a Bonddal? – Szerintem tedd 
be. – Jaaaj.
Betettem. Aztán centiztük, vettük, 

felhúztuk, tartottuk, majd lefújták. 
A további hivatalos: az eredménylistán 
érvényes futam hiányában megôriztük 
a Dinghy elôzô napi nyolcadik helyét, 
a legreálisabb milettvolnaha (7. futam 
3-4, 8. futam 1-2-3-4) alapján felál-
lított alternatívon viszont megenged-
hettük magunknak gondolatban akár 
a hatodikat is…
A tárgyilagos verseny beszámolónak 

ezzel vége is lenne, ám az idei J baj-
nokságból egyáltalán nem az számít, 
ami látszik. A csoda a futam eredmé-
nyeket magasan verve a csapat. Mert 
szerettem az elmúlt évek minden J csa-
patát, de Anni temperamentumos ereje 

és magabiztossága, Anna nyugalma 
és a mezônyben senkihez nem hason-
lítható kétkezes spi trimm technikája 
Csipi koncentrációjával, Orsi kitartásá-
val kiegészítve mind a vitorlázás olda-
láról, mind emberileg pontosan úgy 
mûködik, ahogyan arra vadabb és hig-
gadtabb álmaimban vágytam amióta 
elôször tettük a Balaton vízére a J-t – 
ehhez képest a vasárnapi 15 perc lokál 
hírnév Nellivel az árbocnál, kezemben 
a Dinghy kormányával már csak az 
emelet az önbizalmam tortáján (nyil-
ván nem, de az a mese már tényleg 
kiscsoportos intimitás).
A remek jelen minden percét élvez-

tük, de a 2016-os J bajnokság érde-
mi jelentôsége a jövô: az elmúlt 4 nap 
a következô 2 év méltó kezdete, ami-
hez kívánok magunknak mindigjó 
szeleket, a napszemüvegem mögött 
további diszkrét örömkönnyeket, keve-
sebb kék-zöld foltot és leszakadt kör-
möt, a 3 kiló alma mellé pedig egy-két 
doboz hajófenék hômérsékletû sört is – 
a jövôképhez minden más nekem már 
így is tökéletes.
Ja, hogy a hendikepes-lerúgott 

Wartburg Dinghy. Na, ô már szára-
zon, jó kezekben: mert nem az számít 

ugyan, ami látszik, de tény, hogy idénre 
kiérdemelte a ráncfelvarrást a virgonc 
kis segge. A végére pedig egy csomó 
hálás és boldog köszönet: elsôsorban 
a csajoknak – szívem, lelkem J-ben a tie-
tek! És persze Andrisnak, mert nélkü-
le nemcsak az a vasárnap, de úgy egy-
ben az egész nem így lenne. Máténak és 
Eriknek, hogy összehoztak, férjeknek, 
szülôknek, barátoknak ahogyan támo-
gattak, és mindenkinek, aki vízen és 
parton egyaránt nevetô szemekkel szere-
tett minket – parádés bajnokságunk volt 
veletek! Kívánunk jövôre a mienkhez 
hasonló nagyszerû együttállást minden-
kinek, harcos futamokat és javuló ten-
denciát, a Dinghynek karbon bumot és 
ropogós génuát – na meg persze sikam-
lós feneket! •

Betettem. Aztán centiz-
tük, vettük, felhúztuk, 
tartottuk, majd lefúj-
ták. A további hivatalos: 
az eredménylistán érvé-
nyes futam hiányában 
megôriztük a Dinghy 
elôzô napi nyolcadik helyét
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Magyar vitorlás klub Kenyában
sZerZŐ: POrTHOLe

Interjúajánló
A helyiek a saját faragott, fából készült hajóikkal évente rendeznek verse-
nyeket. Ez egy csodás élmény, és valljuk be, van min csodálkozni. (40 nm-es 
fokk vitorlát 15 csomós szélben egy kézzel schottol) 
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IZGALMAs BesZéLGeTés A POrTHOLe.Hu POrTáLOn OrOsZ KrIsZTIánnAL A yACHT 
CLuB KenyA ALAPíTóJávAL, AKI MAGyArKénT ALAPíTOTTA MeG KenyA eGyeTLen vITOr-
LásKLuBJáT. MeséL AZ öTLeTrŐL, A KenyAI vITOrLáZásróL és AFrIKáróL... IZGALMAs 
résZLeTeK AZ AFrIKAI MIndennAPOKróL és PrAKTIKus TAnáCsOK uTAZóKnAK.

http://porthole.hu/cikk/10957-magyar-vitorlas-klub-kenyaban


Merlin 
baranGolásai

Gelencsér GyörGy (Merlin)

MeGCéLOZZuK BáGLárT!

Balatonboglár

Siófok
de MeG áM! Jó néHA sZáMOLATLAnuL FALnI A KILOMéTereKeT, 
PLáne, HA vAn üZeMAnyAG. MOsT MárPedIG AKAd BŐven. eGy 
TAKKAL áTCsúsZunK A Csövön, de A MásIK MedenCéBen eGyre 
LAssuLunK. FeL A GénuáT GyOrsAn. íGy Már eLFOGAdHATóBB, KeZ-
dünK MeGéHeZnI. KéseI eBédre Be Is FuTunK.
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Előzmény: Ott kell lennem estére Siófokon, halaszthatatlan ügyben. Most nem 
térnék ki ennek mibenlétére, csak annyit, hogy ama bizonyos háromszáz egy-
nehány milliárdnak, melyet a Balatonra szántak (dől a lé és hova is dől 
a lé), egy tollvonással történt visszavonásával kapcsolatos, melyről természe-
tesen, megfelelő információk birtokában írni szeretnék (érzem „kellemetlen” 
kötelességemnek).
Szép volt a Siófok kitérő, de jó újra úton lenni, amiért mentem, az gyakorla-
tilag használhatatlannak bizonyult. Semmi konkrétumot nem tudtam meg, 
csak érzelmek háborgása, feltételezések, bírálatok garmada. Ezzel aztán nem 
kerültem közelebb semmihez, de hagyjuk. Bár elrabolt majd két napunkat, 
mégsem bántam meg.

szaporázzuk is lépteinket Jani kocsmája felé. és meglepetve látjuk, hogy 
a rég nem látott „teltkarcsú” szakácsnő mosolyog ránk. Mit szakácsnő, 
a krimó lelke! Történt ugyanis tavaly úgy június vége felé, hogy feltűnt: 
a választék igen csak megcsappant, szinte a cigánypecsenyére és a rán-
tott szeletre korlátozódott. setét elmémmel kikövetkeztettem, hogy Jani 
kocsmárosunkat bizony faképnél hagyták, gyakorlatilag egyedül maradt. 

A lányai segítettek be néha, és az egyikből húztam ki az információt, 
aminek lényege az volt, hogy „csúnyán összevesztek”. és ez az állapot az 
egész szezonban, mindmáig stabilizálódott. A sültekkel persze nem volt 
baj. Most viszont ismét bő választék, rendbe tett virágágyások, helyreállí-
tott napernyők, tisztára törölt asztalok … stb. fogadtak. száz szónak is egy 
a vége, a női kéz igényességét ismét élvezhetjük. Meg a remek kosztot. 
Köszönjük szépen.
Megkezdjük „kötelező” sétánkat, amit Isten tudja hányszor jártunk már 
végig. Fel a lépcsőkön, s miután a mérges kutyák ismét csak megvicso-
rogtak, elérjük a kápolna dombot. Pár éve nagyon szépen rendbe tet-
ték. építettek egy kitekintő dom-
bocskát fatönk csigaúttal, s azon túl, 
hogy a kápolnákat renoválták, még 
egy gyönyörű parkot is kanyarítottak 
közéjük. ez szép és jó, de a lényeg, 
hogy azóta is eredeti üdeségében és 
fényében, kigazolva, karban tartva 
megvan. és ennek örülök a legjob-
ban. visszaemlékszem, amint a köz-
elmúltban először pillantottam meg 
a helyreállított síremlékeket. Feltűnt 
az elsőnél, hogy temérdek pezsgős-
üveg sorakozik a márványhant alatt. 
nA, MOndOM MAGAMBAn: eZT Is 
A CeFre vITTe sírBA, A PIáBA PusZTuLT BeLe. AZTán, AMInT ésZre-
veTTeM, HOGy MInden nyuGHeLy íGy néZ KI, eLGOndOLKOZTAM: 
ennyI résZeGes dIsZnó nInCs eGésZ BALATOnBOGLárOn, TeHáT 
eZ MInden BIZOnnyAL A BOrKOMBInáT reKLáMJA. KIderüLT, HeLye-
sen TIPPeLTeM. A templomokban a kiállítások nyitva vannak este nyolcig. 

sZáZ sZónAK Is eGy A véGe, A nŐI KéZ 
IGényesséGéT IsMéT éLveZHeTJüK.

37 TARTALOM

MERLiN ROVATA

http://porthole.hu/cikk/10641-do-la-le
http://porthole.hu/cikk/10662-hova-is-dol-a-le
http://porthole.hu/cikk/10662-hova-is-dol-a-le
http://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/templomromok/balatonboglari-kozepkori-templomrom.html


nagyon bölcs. Látogatják is a turisták szép számmal. Az aktuális alkotások 
olyanok, amilyenek. Most éppen, hát hogy is mondjam, inkább sehogy. 
Leggyakrabban viszont igen tetszetős, figyelemfelkeltő, néha meghök-
kentő, sőt kimondottan művészi értékű a látvány. Mindenesetre érdemes 
bármikor feljönni, már a mászás kedvéért is. változás viszont, hogy az itt 
megváltott (nem is olyan filléres) jegyek, a Pincetárlatra nem érvényesek. 
vajon miért? – nyilallt belém a kérdés -. Csak később kaptam rá választ. 
átkutyagolunk a kilátóhoz. újdonság, hogy a felvezető aszfalt utat sorom-
pó zárja. Ja, ide ezen túl csak az arra illetékesek és a kiváltságosak hajthat-
nak fel. Még egyet is értek, hisz tényleg kellemesebb, hogy nem kell lép-
ten – nyomon félreállni az autósok elől. Az más kérdés, hogy a mozgássé-

rültekkel mi a helyzet? nem láttam semmi eligazítást erre nézve, mondjuk 
arról, hogy hol és kitől kaphatnak nyitó kártyát. vagy csak simán „fityiszt 
az orrukra”, nézzék meg fényképen a tájat? A Gömbkilátónál egyébként 
minden szép és jó, működik, kezelik, felügyelik, tisztán tartják.
Lecaplatunk a lépcsőn a templomhoz. Meglehetősen attraktív az épü-
let, a csupa üveg kupolájával és falaival. Hatalmas hibája viszont, hogy 
az ablakok gyakorlatilag nyithatatlanok. volt is balhé, amikor a gyermek-
kórusok találkozója zajlott. sütött a nap hétágra, egymás után ájultak el 
a résztvevők. szóval ez így roppant szerencsétlen és célszerűtlen, nyilván 
találnak rá előbb – utóbb megoldást, valami féle bowdenes nyiti – csuki 
szerkezetek segítségével. AZ udvArOn vIsZOnT váLTOZATLAnuL 
MűKödIK AZ „OdATesZeM – eLvIsZeM” KönyvesPOLC. MOsT 
uGyAn eLéG Kevés vOLT A KínáLAT, és – sZOKásunKTóL 
eLTérŐen – MI seM GyArAPíTOTTuK, de áLTALáBAn rOsKA-
dásIG TeLe sZOKOTT LennI.

nicsak, a Picetárlat! Mi lett belőle? nofene. A BB kombinát állandó kiállító-
helye. vesszük a jegyet és lemegyünk. rögvest szemünkbe ötlik, még mesz-
sze nincs kész, sehol táblácskák, mi-micsoda feliratok, csomó üres lyuk. 

egyelőre elég sima, semmi különös, a laikusok számára is vékonyka. 
egyedül talán a lapozgatható akármik keltették fel figyelmemet, ahol is 
képeket nézegethetünk, a rég és közelmúltról. szépek, érdekesek. Mit is 
mondhatnék? szóval ők tudják. A magam részéről kicsit sajnálom, hogy 
egy képzőművészeti kiállítóhely megszűnt. ugyanis tegyük fel: ez a fel-
hozatal kikupálódik, lesz itt minden, teljes körű igényességgel bemutat-
ja a boglári bortermelés mikéntjét és hogyanját. egyszer megnézzük. Jó. 
Aztán kipipálva. Míg, amikor havonta mást és mást bámulhattunk, újra és 
újra visszatértünk. valahányszor itt túráztunk. no, igen, ez a hajós csavar-
gók szempontja.

nICsAK, A PICeTárLAT! MI LeTT BeLŐLe? 
A MAGAM résZérŐL KICsIT sAJnáLOM, 
HOGy eGy KéPZŐMűvésZeTI KIáLLí-
TóHeLy MeGsZűnT, AMeLy HAvOnTA 
úJABB és úJABB LáTnIvALóT KínáLT.
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sétálunk lefelé, Hat ház utca, majd platánsor. Kegyetlenül visszavágták 
őket, jóformán csupaszra. Kellett ez? nyilván, de akkor is „randa”. Beülünk 
a Nosztalgia cukrászdába. A fagyi-süti finom, friss, az italok hide-
gek. Végre kihajították azokat a kemény, kényelmetlen kovácsoltvas ülőké-
ket. Most kényelmes fotelokban heverészhetünk. Régi csillogását, hangula-
tát, mindezek ellenére nem sikerült visszanyernie. Jóval kevesebb a múltat 
idéző fénykép (azok közül is párat szekrény takar félig), a festményekből 
egy – kettő árválkodik. Ez még önmagában talán nem is lenne baj. És meg 
sem tudom igazán fogalmazni, hogy mit is hiányolok. Talán azt a miliőt, 
patinás világot, hangulatot, amit annak idején itt átélhettem. És a Breezert 
meg a koktélokat. Most nyomuk sincs. Sajnálom. Igen, talán az eredeti 
tulajdonos lelke, szelleme hiányzik ebből az egészből, ezt érezhetem. Azért 
újra és újra betérünk ide, ha másért nem is, csupán emlékezni.

szintúgy lecsúszunk a szabad strand melletti „retroöböl” partjára. 
szeretek itt elszívni egy cigarettát. Jó, hogy még megvan, talán az egyike 
az utolsó ilyen képződményeknek a Balatonnál.

nyaralók, stég, térdig érő víz, kalózok, tizenötös és huszonötös jollék, 
bordás dióhéj egy és kétpárevezős facsónakok (vagy annak látszó tár-
gyak). Lelkemre borul a csend övezte áldott békesség és nyugalom. egy 
letűnt kor boldog feelingje. Amikor még érték volt a tó adta természetes 
szépség, a víz simogatása, a hullámok lágy csacsogása, a homok talpsimo-
gatása, a lenyugvó nap aranya, a békák brekegése és a csalogány éneke. 
Ja, és egymás szeretete, megbecsülése, életterének és „intim szférájának” 
tiszteletben tartása. Imádom viszontlátni, örülni annak, hogy még itt van. 
Talán nem ért végérvényesen véget ez a világ.

Andalgunk a szabad strand széliben. szépen, lassan, de folyamatosan, 
évről évre fogynak a zöldellő területek. építenek ide mindenféle, haszno-
sabbnál hasznosabb létesítményeket. Most például valamiféle kalandpark, 
vagy élménycentrum szerűséggel gazdagodott a kínálat, amely sok szere-
tettel várja vendégeit. ez nagy megelégedésére szolgál az itt nyaralóknak, 
kiváltképpen a gyerekeknek, hiszen azon túl, hogy mászhatnak, csúszdáz-
hatnak, azért is örülhetnek, mert nem kényszerülnek a „hínáros, koszos, 
döglött hallal fertőzött, piócás” Balatonban fürdeni, ugyanis tiszta, bizton-
ságos medencék állnak a rendelkezésükre. Brávó! A rét viszont előbb – 
utóbb eltűnik. 

A kilátás viszont mindig gyönyörködtet, pláne, amikor a naplementében 
kis szúnyogelfújó szellő lengedez.

A Múzeumhajó mellett méltó helyére került a „nap, ős-éjü forró csó-
nak”, (élettelen, maradj jónak, kötözőnek, oldozónak). úgy két éve Bárka 
kávézó lett belőle. (fotók a Bárkáról). nekem az egyik kedvencemmé 
vált. elegáns, hangulatos, különleges. A figyelmes és stílusos felszolgá-

sZInTúGy LeCsúsZunK A sZABAd sTrAnd 
MeLLeTTI „reTrOöBöL” PArTJárA. sZereTeK 
ITT eLsZívnI eGy CIGAreTTáT. Jó, HOGy 
MéG MeGvAn, TALán AZ eGyIKe AZ uTOLsó 
ILyen KéPZŐdMényeKneK A BALATOnnáL.
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láson túl, a kitűnő italokat (borok, sörök, likőrök és szigorúbb égetettek, 
koktélok, limonádék) kortyolgathatjuk egy stégen a víz fölött, kényelmes, 
puha fotelekben, miközben hallgathatjuk a nádas suhogását, madarainak 
cserregését, békák brekegését. Totál természet közeli. ritkaság, hovato-
vább különleges érzékre és hozzáértésre vall, hogy létre tudták hozni, 
a korunk divatjának és igényeinek maradéktalanul megfelelő hely és az 
élővilág harmonikus egységét. Csak gratulálni tudok érte. nem véletlenül! 
TúráZóKnAK AJánLOTT! Ti se hagyjátok ki!

visszaérünk a kikötőbe. Bealkonyodott. Irány a paletta. Ide bizony hét-
végén kell jönni, ha igényes élő dzsessz zenét kívánunk hallgatni. Megéri 
azt a másfél órácskát. Jók a grillezett sültek, jég hideg a sör és a fröccs. 
Hát igen, híres hely lett, bevonult a köztudatba. nem alaptalanul. Az 
évekkel ezelőtti károgóknak meg toll a fülükbe. Mit is írtam mindezekről 
az ezt megelőző években? (Ég a nap melegtől a kopár szik, „Bágláááár”). 
száz szónak is egy a vége: szeretek itt lenni. Mármint úgy „Bágláááron”, 
mint a Palettában. és nem is tudom igazán megmondani, hogy miért. 
Több dolog lehet: Jó ez a kikötő, védett, kényelmes, mindig akad vendég-
hely. Könnyű mosogatni, kényelmesek a vizesblokkok. nem b@szogatnak 
a kikötőmesterek, de ha segítség kell, rögtön van rá idejük, eszközük. 

A közelben adnak jó kaját. Kellemes sétával temérdek szépséget lehet 
látni. Akadnak itt haverjaim (ivó cimboráim), ismerős hajók, lehet velük 
összefutni. és ugye, az emlékek. Tízen – huszonévesen itt kezdtük a hajó-
bérlést, túrázást. és áll még a hatalmas tető, ami alatt akkoron a B18 – as 
teknőket vakargattuk. Most aztán sorolhatnám vég nélkül. Talán úgy 
összességében van valami varázsa, ami engem mindig elkápráztat. ez 
egy jó hely. Legtöbbször a túránk hazatérő ágában érintjük, most ez hála 
az Istennek, nem így van. Holnap, hogy utolérjük magunkat, Badacsonyt 
kihagyva, lássuk szigligetet.
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TOTáL TerMésZeT KöZeLI. rITKAsáG, HOvA-
TOváBB KüLönLeGes érZéKre és HOZZá-
érTésre vALL, HOGy LéTre TudTáK HOZnI, 
A KOrunK dIvATJánAK és IGényeIneK 
MArAdéKTALAnuL MeGFeLeLŐ HeLy és AZ 
éLŐvILáG HArMOnIKus eGyséGéT. 
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Nosza rajta, hát lássuk. Szerényen lengedez a „tiszta északi”, csak le ne 
punnyadjon teljesen. Ilyenkor, nyár derekán hajlamos rá. Fújdogál, aztán for-
golódik, elkezd foltosodni a víztükör, majd behorpadnak a vitorlák és annyi. 
Nagy magyar tarka nulla. De most szerencsénk van, a móló sarkáig, még 
tűrhető szinten, éppen hogy kitart. Áldom a frissességünket, miszerint reggel 
nyolckor neki veselkedtünk. 

Becsurgunk a legbelső vendéghelyre. Bár végül is édes mindegy, mert 
keletről totál nyílt az egész, tehát ha onnan várható éjszakai áldás, akkor 
jól meg kell gondolni a dolgot. nagy zűr nem igen lesz, de hánykolódás – 
rángatás annál inkább. Most nincs ilyen veszély, kikötünk. A fogadóbizott-
ság persze nem marad el. Azonnal megtalálnak, és a szó szoros értelem-
ben kikövetelik jussukat. Ami jár, az jár, ha másként nem, hát benyúlnak 
a kokpitbe, és visznek, amit érnek. Jobb híján a fokvitorla behúzó kötelét. 
A csomó jól megfogható a végén, hát uzsgyi, már húzzák is.

Ilyen ez a hattyú világ, imádom őket. Persze, csak a „tapasztaltaknak” java-
solhatom a kézből etetést, mert hatalmasat tudnak csípni. nekem köny-
nyű, hiszen gyermek koromban rendszeresen őriztünk libákat, tehát nem 
kell bemutatni a gúnárt sem. Csak vesszővel volt szabad megközelíteni, ezt 
nagyon a lelkünkre kötötték. Aztán, amikor láttam, hogy „Pistabát” (aki csak 
akkor tűnt bácsinak, úgy jó negyvenes, ereje teljében lévő „parisztembör” 
lehetett) milyen sec-pec lekapta a bicikliről, hát nem mondom, megtanul-
tam tisztelni. Meg a kakast is, de ez egy másik történet.

szépen megetetjük a „jószágot”, elfogyott a régi kenyér – zsemle, mi 
jövünk. Irány a kikötő étterem. Figyelem! A linken szereplő étlap mesz-
sze nem teljes. szóval farkas éhesen leülünk a fa alá, kedvenc árnyas asz-
talunkhoz. nem szeretnék itt dicshimnuszokat zengeni, de ez mindig is jó 

hely volt, és egyre javult, de drágult is. A vendégek jelentős része osztrák, 
illetve tehetős magyar. sokkoló árai lettek, de a koszton csomót soha nem 
tudtam találni. Aztán nem emeltek tovább, és „utána drágult” az élet. 
Manapság az elfogadhatóság szintjén belül van. na, jó, ezt leírtam, jöhet 
a slussz poén. dekoratív üvegezett hűtőpult, benne jégbe dermedt kíná-
lat van közszemlére téve. nagyon csábító. és jól látjátok, balatoni sügér 
is kapható! szépen feltüntetve, mennyibe fáj az illető hal dekája. Annyi, 
amennyi. rámutatsz, elviszik, szép kiflibe sütve kihozzák. úgy, ahogyan 
kell. és kicsit odébb, a fizetős strand főbejáratánál, a füstös, égett olaj-
szagban tocsogó, lökdösődős, napra ülős, önkiszolgáló, műanyagtányé-
ros, odakozmált vagy megaszalódott hekk ugyanolyan egységárban kap-
ható. na, tessék! Akkor miről beszélünk?! Térjünk csak vissza az árnyasba. 
Lehet bármi, legkevesebb fél házig vannak tele. Csúcsidőben persze még 

A FOGAdóBIZOTTsáG PersZe neM MArAd eL. AZOnnAL 
MeGTALáLnAK, és A sZó sZOrOs érTeLeMBen KIKöve-
TeLIK JussuKAT. AMI Jár, AZ Jár, HA MásKénT neM, HáT 
BenyúLnAK A KOKPITBe, és vIsZneK, AMIT érneK. JOBB 
HíJán A FOKvITOrLA BeHúZó KöTeLéT. 
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a „füvön meg a lócán” is ülnek. és ez nem véletlen. Marcsi és csapata egy 
fogalom. Mikor ideérek, valami olyan érzésem van, mintha hazaérnék. 
Megjöttetek drágáim?! évek óta ezt hallom először. és bármekkora a roha-
nás, Marcsikámnak mindig akad pár kedves mondata hozzánk. én meg 
mindig megjegyzem, hogy nem volna baj, ha megoldanák a bankkártya 
elfogadását. Ő pedig nem akarja, csak készpénz legyen. valahol meg-
értem. így is rogyásig van vendéggel, akkor meg minek. Megjegyzem, 
a kártya nem elfogadás jelensége jóformán egész szigligetre jellemző. na, 
mindegy, már számítunk rá, tehát bespájzolunk „arannyal”, ha ide készü-
lünk. Miután jóllaktunk, megkezdjük sétánkat.

útba ejtjük kedvenc „szőlőskertünket”. Már tudjuk a szomorú hírt, hogy 
véglegesen bezárt. Bele kell törődnünk. A kedves tulajdonos házaspár 
felett elszálltak az évek, belefáradtak. és nincs, aki továbbvinné a vendég-
látó egységet. elég volt. és valahol meg tudom érteni. Az interneten még 
kint van, mint panzió, de mint vendéglő már nem. Hát legyen itt és most 
utoljára egy kép róla, emlékezvén a sok, rendkívül ízletes ebédre, amit 
a csendes, családias, nyugodt környezetben, kényelmesen elfogyasztot-
tunk. Igen jól éreztük magunkat, valahányszor csak itt jártunk. és nagyon 
– nagyon szépen köszönünk mindent, emléketek örökké a szívünkbe 

vésődött. Hosszú, egészségben gazdag békés és boldog életet kívánok, 
ti aztán megérdemlitek! elbúcsúzunk hát szőlőskertünktől, úgy hiszem 
örökre. Megint csak elmúlt valami szép, jó, klasszikus, valami olyan, ami 
a „régi világ” eleganciáját és kellemét idézte. szegényebbek lettünk vele.

Mászunk felfelé tovább. Mi mindent írtam én már szigligetről (Bezárul 
a kör, Célkeresztben Szigliget). nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, 
igyekszem csupán a változásokat megemlíteni. Példának okáért a Nádas 
borozót. Jó is lenne az, csak az a baja, hogy általában nincsen nyitva. 
Méghozzá teljesen bizonytalanul, még a főszezonban is. így viszont „üthe-
tünk rá egy tojást”, ugyanis a franc se akar majd egy kilométert kutyagolni 
farkaséhesen oda, és káromkodva vissza a kikötőbe. Most viszont végig 
sétálunk a rókarántón, majd fel a vár felé, és betérünk az eszterházy pin-
cébe. Most már szinte minden alkalommal megtesszük. Méghozzá azért, 
mert „nem olyan csicsás”, mint ahogyan azt gondolnánk. Jók a borok, kel-
lemesek a kaják, szóval nemcsak a „nagy fogyasztó csoportokra” vannak 

deKOrATív üveGeZeTT HűTŐPuLT, Benne JéGBe der-
MedT KínáLAT vAn KöZsZeMLére Téve. nAGyOn CsáBí-
Tó. és JóL LáTJáTOK, BALATOnI süGér Is KAPHATó!

A MúZeuMuK PedIG IGen LáTványOs, 
AnnAK eLLenére, HOGy AZ ITT KIáL-
LíTOTT dOLGOK CsAK össZeHOr-
dOTT, MeGPenésZesíTeTT CuCCOK. eZ 
uGyAnIs „HALOTT PInCe”, BOrTerMe-
Lés – TárOLás Már réGes – réGen 
neM FOLyIK Benne.
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kihegyezve, hanem a hozzánk hasonló betévedt kirándulókat is szívesen 
fogadják. A múzeumuk pedig igen látványos, annak ellenére, hogy az itt 
kiállított dolgok csak összehordott, megpenészesített cuccok. ez ugyanis 
„halott pince”, bortermelés – tárolás már réges – régen nem folyik benne. 
Pedig lehetne. nekem így is tetszik.

Következő megállónk a vár Kávézó. évek óta kitűnő, szeretjük, áradoz-
tam már róla nem egyszer. A fagyijuk talán még jobb lett, mint volt. 
nézzük, más vendégek hogyan is látják. részemről mindenesetre vál-
tozatlanul !TúráZóKnAK AJánLOTT!

Felérünk a várba. van ára a belépőnek, az szent. viszont évről évre épí-
tenek valami újat, nem is keveset. Hol egy komplett kovácsműhely, hol 
kenyérdagasztó szoba, vagy éppen pár figura korhű ruhában, például 
a konyhában, mint szakács. szép lányokat tanít főzni manapság.

Már a múlt évben felfedeztem, hogy valami kukucskáló kütyüket sze-
reltek fel. és pénzt sem kell bedobni. CsOdáT LáTTAM, úJrA és 
úJrA MeGnéZTeM. AnIMáCIó és vALósáG KeverTe rövId-
FILM: éLIK A várBAn MIndennAPI éLeTüKeT A KATOnáK, TIsZ-
TeK, eLeGáns dáMáK, sZOLGáLóK. esZneK, IsZnAK, séTáL-
nAK, ZenéLneK. IMádnAK LéTeZnI és nAGyOn BOLdOGOK 
AZ áLdOTT BéKe éveIBen. MAJd FeLTűnIK A TávOLBAn eGy 
FeLHŐ. eGyre CsAK KöZeLíT és TerJesZKedIK. sZürKe, MAJd 
KOrOMFeKeTe LesZ, vésZJósLó söTéTséGBe BOríT MIndenT. 
eGyre KöZeLeBB CsAPKOdnAK A vILLáMOK, nyuGTALAnuL 
TesZneK – vesZneK A vár LAKóI, IdeGesen sIeTneK Ide-OdA. 
MIKOr A dörGés Már FüLsIKeTíTŐ sIsTerGéssé váLIK, eGy 
vAKíTó FényCsóvA BeLeHAsíT AZ éPüLeTBe. MIndenT eLsöP-
rŐ rOBBAnás. és Csend. MéLy és sírI, süKeT néMAsáG. s 
AMInT A POr sZéTOsZLIK, A KéP áTúsZIK A JeLenBe. AZ össZe-

OMLOTT LŐPOrOs TOrnyOT LáTJuK MAGunK eLŐTT, POn-
TOsAn úGy, AHOGy TeKInTeTünKeT eLeMeLve A néZŐKéTŐL 
eLŐre PILLAnTunK. HáT íGy TörTénT. FéLeLMeTesen vALós. 
BOrsódZIK A HáTAM. KI ne HAGyJáTOK!

egyre lejjebb ér a nap égi útját járva, tovább kell mennünk. Lesétálunk 
a Bakos vendéglő felé. ember emlékezet óta nagyon jó volt. Aztán pár 
éve feltűnt, hogy üres előtte a parkoló. Meg a teraszon is alig lézengtek. 
Azért bementünk ebédelni. Pórul jártunk, végül mégsem ott ettünk. Most 
észrevesszük, hogy alig férnek az autók. és majd minden asztalnál ülnek. 
nem csak, hogy ülnek, tömik is a fejüket. és vigyorognak, tehát jól érzik 
magukat. no, fene, hát ismét életre kelt? Ki lehetne próbálni. Most viszont 
még dugig vagyunk, tehát befordulunk az ellenkező irányba, a parkba. 
Ide mindig elzarándokolok.

Tudom, megosztó személyiség. Meg azt is, hogy közepes költő (én sze-
rintem is). de pár versének minden sora, mintha innen legbelülről, a szí-
vemből szólna. Igen, az ő emlékműve áll itt virágokkal övezve: Wass 
Alberté. Itt mindig elszavalom csak úgy „in medias res”, a teljesség igénye 
nélkül, de jó hangosan, hadd hallja a túlvilágon:

„Hirdessük, hogy a nyári álom
varázs-intésre visszatér,
s a vére-vesztett őszi tájon
csak délibáb-varázs a vér.

Hirdessük, hogy még kék az égbolt,
ne lásson senki felleget,
hazudjuk azt, hogy ami rég volt,
valamikor még itt lehet.”
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átlépünk a szomszédba, az avasi templomromhoz. úgy hívom, hogy 
„a négyszögletű, ami hatszögletű”. Talán, hazánkban a legrégebbi épen 
maradt eredeti kősipkát viseli ez a vén torony. nagyon szép hely. és ráadá-
sul, egy öreg szederfa is kínálja termését. Mi kell még. szép az élet!

Lebukott a nap a hegyek mögött, a bekötő műúton araszolunk a kikötő 
felé. A mocsaras föld kitűnő termőtalaj. Piti pénzekért bérlik az út túlol-
dalán élők. dúsan termő kiskerteket ápolnak. Megterem itt minden, ami 
szem-szájnak ingere. és nagyon szép, hogy hasznosítják azt, ami nemré-
gen még áthatolhatatlan gaztenger volt. nekem legalábbis tetszik, mint 
minden olyan, ahol valami elhanyagolt, lepukkant valamit, valaki rendbe 
hoz, széppé tesz, „termőre fog”.

régen erre volt a halászkikötő, most elvadult dzsumbuj, és kis dombocs-
kán öreg fűzek és jegenyefák csoportja emlékezik a szebb napokra. egyre 
mélyebb a szürkület. elérjük az egykori szekérutat, ami a halásztanyához 
vezet. önkéntelenül ráfordulok, és tétován elindulok rajta. de mintha egy 
alak imbolyogna előttem a sötétben, széles, határozott léptekkel! visz 
a vérem utána. és ni, csak, ez nem lehet, tán fény dereng a mocsári facso-
port tövében?! uram Atyám, ne vedd el elmém! A teliholdban felcsillan 
a hajdan volt széles lagúna, amely a nyílt vízről vezetett ide, tágas öbölbe 
torkollván. A vesszőfonatos partfalnál dereglyék sorakoznak, az állványo-
kon hálók lógnak. Megcsapja orrom a kátrány jellegzetes keserű szaga. 
emberek és asszonyok jönnek – mennek, hallal teli kosarakat rámolnak 
szekerekre, köteleket csomózgatnak, parafaúszókat farigcsálnak, söprö-
getnek, mások csónakot javítgatnak. A nád, vagy vesszőkunyhók előtt, 
bográcsban halászlé, fazekakban lebbencs fortyog. Apró parázskupac 
felett nyársra tűzött keszegek meg sügérek, nem ritkán gardák pirulnak, 
csalogató illatukkal fűszerezve a lágyan bóklászó alkonyi szellőt. Zajlik az 
élet a napi halászat végeztével. „Füstösék” is előkerülnek, peng a gitár, sír 
a hegedű, csattognak a kanalak és a csörgők. Fehér fejkötős lyányok csá-
bítgatják táncra a deli halászlegényeket. nem telik sokba, a fényes csizmák 
legott ropni kezdik a „pergetőst” egyre sűrűbben hujjogatva, forgatván 
a bő rakott szoknyákat. Az embörök pedig, tuskókon ülve vagy gyéké-
nyekre heveredve, bajszuk alatt csámcsogják a főztöt, kérges markukban 
tartott, kerek karéj barna kenyérből jókat harapdálva. Mások majszolják 
a nyársakon ropogósra sültet. nagyokat húzván a flaskákból, alig dörmög-
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GeBBI éPen MArAdT erede-
TI KŐsIPKáT vIseLI eZ A vén 
TOrOny. nAGyOn sZéP HeLy.
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nek egy – egy szót. A lényeg benne van, fél mondatokból is értik egy-
mást. Meghányják – vetik a világ nagy dolgait, már ami őket érinti. A töb-
bire nem kíváncsiak. átéltek ők már tüzet – vizet, egy odavetett tekintettel 
vagy szemvillanással, némi krákogással minden gondolatukat ki tudják 
cserélni. Bezzeg, a kicsit odébb eső lócákon, tarka vagy fekete fejkendők 
vég nélkül csevegnek, csacsognak, locsognak. Mindenkiről mindent tud-
nak, még azt is, amit nem. eközben a csizmák meg a fehér fejkötők fárad-
hatatlanul táncolnak, kurjongatnak. Hatalmasakat hahotázva vigadoznak 
ott középen, a tüzecskék között. Fogynak az étkek, ürülnek a kancsók meg 
a pálinkás butykosok. egyre öregebb az este. Csitul a zene, leloccsantják 
a tüzeket. Felcihelődnek a posztókabátok, nyakukba akasztják tarisznyá-
ikat. elindulnak a lovacskák a zörgő szekereket rúdjainál. viszik a halas 
kosarakat, némelyeket a jégvermekbe, másokat a hajnali piacra, mi hova 
való – tudják jól -. A halászok pedig ballagnak hazafelé. elől az öregek 
döcögnek, utánuk az egyre ifjabbak, némelyek összekarolkozva, kézen 
fogva, aprókat kacarászva vagy nagyokat hallgatva, néha meg megáll-
ván, tán csókokat váltani. Köd ereszkedik az elnémult tanyára. Csend 
honol, csupán két róka szimatolgat, a maradékokat és szemeteket vizslat-
ván. és ahogy jött, úgy ment, hirtelen széthullik a kép, elmúlik a látomás. 
visszazuhanok a mába. Társaim jó száz méterrel előttem baktatnak. Ideje 
utánuk erednem. Csak még egyszer hadd tekintsek hátra. Hátha megint?! 
de mégsem.

Csak a lidércláng suhan át a lápon, amint a derék vízi emberek szelle-
mei felett őrködik. Aludj békében szigliget. és maradj meg nekünk, hadd 
ábrándozzam még rólad!

és magamban, csak mondom és mondom, az emlékműnél idézett vers 
maradék versszakait:

„Ha mi már nem tudunk remélni,
hadd tudjon hinni benne más:
hogy ezután is lehet élni,
hogy tréfa csak az elmulás.

A nyári álmok szemfedője
övezze át a lelkedet,
amíg a tölgyek temetője
hulló levéllel eltemet.”
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. szeptember

KeGyes vOLT A sZePTeMBerI IdŐJárás A vITOrLáZóKHOZ. 
HA sZéL neM Is MIndIG vOLT, LeGALáBB neM A HIdeGBen 
KeLLeTT FAGyOsKOdnI A vIZen… IGAZI IndIánnyár. A nAP-
süTés MeLLé PedIG sOK-sOK verseny Is JárT.  sIKerüLT BAJ-
nOKOT AvATnI A X-35, J24, MeLGes, drAGOn, FInn és AZ 
uTánPóTLás OsZTáLyOKBAn Is és eLdŐLT AZ IdeI FéLsZIGeT-
KerüLŐ sOrsA Is.
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. szeptember

nagyhajós 
Bajnokság
Balatonfüred, 2016. augusztus 31. – 
2016. szeptember 03.
nehezen indult a verseny, mivel a szél nem 
érte el a minimális értéket. Az esemény folya-
mán végig remekül helyt álltak a versenyzők és 
a versenyrendezők is, nagy türelemmel és kitar-
tással várták az utolsó napi futamokat, bízva 
a sikerben. vasárnapra végül 210-240 fokról, és 
4-12 csomó közötti sebességgel fújt a szél, ami-
ben már négy jó futamot tudtak rendezni mind 
a három pályán. így összeségében már egy 
kiesővel, tényleg korrekt eredmények születtek.

EREDMÉNY  
FOrrás: HunsAIL.Hu, KéP: sIrOCCO FB OLdALáróL

dolfin Magyar 
Bajnokság
Balatonfüred, 2016. szeptember 1–4. 
Az MvsZ-Ase-vIse rendezésével 10 hajó részvé-
telével zajlott a dolfin Magyar Bajnokság.
Az erősen szélhiányos napokon a parton HsZ 
és rrs tesztekkel, a vízen kajakozással mérték 
össze a csapatok a tudásukat. A szél annyira 
megtréfálta a résztvevőket, hogy még az utol-
só nap reggelén sem volt az érvényes bajnok-
sághoz elegendő futam. végül 5 futam alapján 
lehetett az idén Magyar Bajnokot hirdetni.
első lett a Macska, második a suppy, harmadik 
pedig a natita. 

EREDMÉNY 
FOrrás: HAGeMAnn LásZLó

record Kielzugvogel 
MB 2016
Agárd, 2016. szeptember 1–4.
A Magyar Kielzugvogel Flotta egyesület 
Agárdon, a yacht Klub Agárdban rendezte 
a hajóosztály országos bajnokságát. A versenyre, 
amelynek idén a record Ajtó Kft. volt a névadó 
sponzora tíz egység nevezett. négy nap alatt, 
összesen öt futamra adott lehetőséget az idő-
járás. A dobogós helyek sorsa, rendkívül kiélezett 
versenyben, az utolsó, vasárnapi futamban dőlt el.

BESZÁMOLÓ néGy nap, 
öt futam – record 
kielzuGvoGel maGyar 
bajnoksáG 2016
FOrrás: HLAvAy rICHárd
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Szombati Sorozat
Keszthely, 2016. szeptember 3.
2016. 05.07.;06.04.; 07.02.; 08.06.; 09.03.; 10.01.
A nevezés kezdetén mondhatni nullás, sima víz 
várta a rendezőket, így egy 3 körös up-down 
pálya mellett döntöttek. szerencsére a szél meg-
rendelésre megérkezett, de sajnos nem volt 
sem az iránya , sem az ereje tartós, úgy tűnt, 
hogy a pálya jobb oldala lesz a nyerő, de szin-
te varázsütésre ott elállt, míg a bal oldal frissült, 
megfordítva az állást. így zajlott végig és inkább 
a frissülésekre kellett utazni, mintsem az éssze-
rűnek tűnő irányba. A lassabb hajók teljesen 
kihasználták a rendelkezésre álló időt , de sike-
rült majdnem mindenkinek befejezni a versenyt. 
Az OP-sek egy kört vitorláztak együtt a nagyobb 
hajókkal, de külön értékelésben.

EREDMÉNY
FOrrás: KyC

laser európa Kupa
Balatonfüred, 2016. szeptember 8–10.
vadnai Benjamin nyerte meg a Laser európa-
kupát, a magyar vitorlázó mögött a bahrei-
ni Abdulla Janahi, majd Halouzka Jakub vég-
zett. vadnai Jonatán az u19-esek versenyében 
lett első. A Laser radial hajóosztályban veisse 
Zoltán, a svájci Arthur Baudet illetve Tenke áron 
volt a sorrend. A szélsőségesen szélcsendes hét-
végén a nőknél Haidekker Zita szerezte meg az 
első helyet a Laser radial hajóosztályban, u19-
ben, mögötte róka Bianka és Pandur Petra vég-
zett. ebben a mezőnyben indult érdi Mária is, ám 
őt „tiltott hajtásra” hivatkozva kizárták. dobogós 
helyezésekkel büszkélkedhetnek a magyarok 
a Laser 4.7-es hajóosztályban (u18-as korosztály) 
is. A fiúknál vida Péter 2., Bednár András Balázs 3., 
a lányoknál rác Karina 2., Kis-Kapin Karina 3. lett. 

EREDMÉNYEK 

xi. építŐK 
vitorláS KupáJa 
2016 – oliMpia
Balatonfüred, 2016. szeptember 2.
Igazi olimpiai hangulat fogadta a résztvevő csa-
patokat. Az ünnepi megnyitón vadnai Benji 
Olimpikon hozta az olimpiai lángot Laser hajó-
val, majd egy 10 méteres emelődaru segítségé-
vel gyújtotta meg a lángot. A megnyitón ott volt 
vadnai Joni, a 2016. évi u19 és u21 világbajnoka 
is. A megnyitó után kihajóztak a csapatok és 
gyenge 3-4 csomós déli szélben elrajtolt 5 per-
ces handicap rendszerben a mezőny.

FOtÓK  & FILM 
EREDMÉNYEK
FOrrás: éPíTŐKKuPA.Hu
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gentleman’s race
Keszthely, 2016. szeptember 10.
A Keszthelyi yacht Club szokásos „egykezes” 
versenyére kellemes nyárias időben került sor. 
A rendezvényre 10 hajó nevezett. A 11:00-es 
rajtra megérkezett a várt szél, kellemes 2-es dél-
keleti. A mezőnyt a második szakaszon sokáig 
a Flamenco vezette, szépen kihasználva a forgo-
lódó és változó erősségű szelet. A györöki pálya-
jelhez szinte egyszerre érkezett meg a mezőny-
től elszakadó 3 hajó, megkezdve a hosszú hát-
szeles szakaszt. A s22-es szép lassan megelőzött 
mindenkit, de a befutónál várt rá még 2 büntető 
kör, ami a keleti szélben cirkálással járt.
végül a Takacs.hu nevű hajó futott be elsőként, 
aztán a Flamenco és végül a Tutti nevű s22-es. 
A szél délután teljesen legyengült, a mezőny 
nagyon megnyúlt, de mindenki limiten belül 
ért célba. Családias hangulatú vacsorával zárult 
a rendezvény.

Quantum Sails  
Byc Kupa
Balatonfüred, 2016. szeptember 9–11.
Az európa Kupa versennyel párhuzamosan 
másik pályán került sor a nagyszabású Quantum 
sails ByC Kupa utánpótlás ranglista versenyre 
420 és Optimist hajóosztályokban. 15 darab 420-
as és 106 Optimist versenyzett, de náluk is csak 
három, illetve két futamot sikerült teljesíteni.

EREDMÉNY

rooster laser 
europa Kupa
Balatonfüred, 2016. szeptember 9–11.
Két jelentős utánpótlás regattát is rendezett 
a Balatonfüredi yacht Club. Az időjárás mosto-
hán bánt a résztvevőkkel. A szélsőségesen gyen-
ge szeles körülmények nagyon megnehezítették 
a rendezők és a versenyzők dolgát.
A balatonfüredi rooster Laser európa Kupa ver-
senyen, Laser standard hajóosztályban a riói 
olimpiát megjárt vadnai Benjamin nyert a gyen-
geszeles, kétfutamos versenyen.dobogós helye-
zésekkel büszkélkedhetnek a magyarok a Laser 
4.7-es hajóosztályban (u18-as korosztály) is. 

EREDMÉNYEK 
 FOtÓK sZABó LeOnárd  sZánTó árOn 
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x-35 oB
Balatonfüred, 2016. szeptember 15-18.
A négynapos verseny során az időjárás minden-
féle arcát megmutatta a vitorlázóknak. Akadt 
nyári meleg szélcsenddel és 18 fokban szemer-
kélő eső, forgolódó változó erősségű széllel. 
Az első négy között folyamatosan változott az 
állás, míg kialakult 7 futam alapján a vasárnapi 
végeredményn. Idén óvásmentesen, sportszerű 
vitorlázást mutattak be az egységek, mintasze-
rű rajtokkal. A 2016-os év X-35 országos bajnok 
csapata az AdMIrAL-X: vermesy sándor – kor-
mányos, Czégai Péter, Kelemen Tamás, Kutassy 
László, Barczi Orsolya, Frankó Balázs, Balatoni 
József, vermesy Attila, Hoffmann Henrik (T), akik 
a Tóth László emlékfutam díját is átvehették, 
amely az első futam győztes hajójának járt.

EREDMÉNY 
FOrrás: MvsZ

Félsziget-kerülő 
Széchenyi istván 
emlékverseny
Balatonfüred, 2016. szeptember 16.
A balatoni vitorlás szezon idei utolsó MvsZ-
rendezésű nagyhajós versenye, a széchenyi 
István emlékverseny Generali nagydíj 
a Principessa Libera sikerével ért véget. 
Triplázott ugyanis a Principessa! Oroszlán 
Péterék zsinórban harmadszor nyerték meg 
a Tihanyi-félszigetet megkerülő hagyományos 
őszi versenyt. A közel 200 hajós mezőnyben 
a Principessa-legénység mögött a sirocco és 
a Gardazzura végzett az abszolút dobogó máso-
dik és harmadik helyén. 

EREDMÉNYEK 

tecon-prevital Kupa
Balatonfüred, 2016. szeptember 10–11.
A szombati napon túraverseny volt kellemes 
szélben. este igazi Garden party volt fantasztikus 
ételekkel, italokkal, valamint Tulipánt nándi és 
Bakóczy Kálmán zenéjére sok-sok tánccal.
A vasárnapi két futamra tervezett pályaverseny 
a szélhiány miatt sajnos elmaradt. 
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KJavSe évadzáró
Keszthely, 2016. szeptember 17.
A kis szélben sikerült minden yardstick osztály-
ban győztest hirdetni: ys I. osztályban regős 
roland és csapata győzött, ys II-ben Gárdos 
Péter és csapata a Bitang fedélzetén, ys III-ban 
Márton Péter és legénysége az Alohán.

EREDMÉNYEK Xls

caprine Kupa 2016
Balatonfűzfő, 2016. szeptember 22–24.
Az Optimist hajóosztály 98 magyar és 1 osztrák 
versenyzővel Balatonfűzfőn járt, ahol a Caprine 
Kupa ranglista versenyt a Bs-Fűzfő vitorlás Klub 
hosszú évek óta sikerrel rendezi meg. Az összes 
résztvevő tombolanyereményekkel, a díjazottak 
pedig szép érmekkel, kupákkal, és értékes aján-
dékokkal indulhattak haza. Az első két nap 3-3 
futamot tudtak megrendezni halasztott rajtok-
kal, vasárnap azonban már csak a verseny végét 
jelző három lövés dördült el szél hiányában.

FOtÓK & BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYEK
FOrrás: MOHOs GáBOr //  
FOTó: MArGITICs BOrBáLA, KIsZeLy LásZLó

dragon országos 
Bajnokság Johan 
anker Kupa
Balatonkenese, 2016. szeptember 21–24.
Kis-szölgyémi Ferenc és csapata: vezér Károly 
és Kiss Tamás nyerték a Johanna nevű hajóval 
a 2016. évi dragon bajnoki címet, amelyért ezút-
tal a szeptemberi, Balatonkenesén rendezett 
Johan Anker Kupán vitorláztak. A 16 hajó részvé-
telével lezajlott regatta valószínűleg az esti futa-
mok bajnoksága néven vonul majd be az osztály 
történetébe: az öt érvényesen megtartott futam 
többségére késő délután illetve kora este került 
sor, az első futam rajtjakor a napkorong már 
érintette a Balatont övező hegyeket!

BESZÁMOLÓ 
EREDMÉNYEK
FOrrás: MvsZ
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iii. inFrame Bav32 oB
Balatonlelle, 2016. szeptember 22–25.
A csütörtöktől vasárnapig tartó verseny alatt 
az időjárás a könnyebbik, szebbik arcát mutat-
ta meg. A futamgyőzelmeken az első naphoz 
hasonlóan a sAILAnA és a Té csapatai osztoztak. 
A harmadik helyen – minden futam harmadik 
helyét megszerezve – a FAvOnIus ért célba.
A döntés az utolsó napra maradt – ugyanis a két 
vezető csapat között egyetlen egy pont volt 
a különbség. de a várt izgalmak elmaradtak, 
hiszen a szél nem volt hadra fogható a záró-
napon. Az osztály 2016-os év Országos Bajnok 
csapata a Té sAILInG TeAM Turós László – kor-
mányos, Karsai Gábor, szépfy Zsombor, Herczeg 
István, Horváth áron

EREDMÉNYEK & FOtÓK 
FOrrás: KArsAI GáBOr // FOTó:  KArsAI TíMeA

uniteF Kupa 
ySt vii. Forduló
Balatonföldvár, 2016. szeptember 23–24.
A vártnál nagyobb létszámban jelentek meg 
a hajók a nevezésnél, köszönhető ez részben 
annak, hogy az ötvenes flottabajnokság befeje-
ző futamait az osztály itt szerette volna teljesíteni, 
a 25 ös yolle ranglistaversennyé emelte a versenyt, 
a nAu 370 is ebből a célból látogatott Földvárra. 
nem csalódtunk a dolphin mezőnyben sem, 
hiszen ők mindig az egyik legnépesebb osztályt 
jelentik. Az unITeF kupában három futam után, az 
ötvenes flottabajnokságban hét futam alapján ala-
kultak a végeredmények. A győztes ötvenes cirká-
ló az IndIán, kormányosa süli András. 

BESZÁMOLÓ 
EREDMÉNYEK
FOrrás: erdéLyI BéLA

Mol-tBS nagydíj
Balatonfüred, 2016. szeptember 29.
Balatonalmádinál vette át a vezetést és hajnali 5 
órakor célba érve Keller András győzött az idei 
MOL-TBs nagydíjon, a szólóvitorlázók 8 méteres 
hajókkal futott tókerülő versenyén.
A gyenge szélben végig szoros és izgalmas küz-
delmet hozott a verseny. sokáig varga Lajos 
vitorlázott az élen, és az utolsó aligai bójánál hat 
hajó fordult tíz percen belül.
Keller András az InnOv8 Code 8-assal győzött 
Litkey Farkas előtt, aki a Flaar 8M Pro-t, varga 
Lajos régebbi hajóját vitorlázta. A cél előtt az 
utolsó kilométeren megelőzve több hajót har-
madik helyen Fazekas László érkezett a Kolibri 
Flaar 26-ossal.
FOrrás: HunsAIL, FOTó: BALATOnTIPP
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Szüreti regatta
Alsóörs-Badacsony-ábrahámhegy
2016. szeptember 30–október 1.
Az ősz egyik legnagyobb nagyhajós regattá-
ját idén is a TvsK rendezte meg. szombaton az 
Alsóörsről rajtoló mezőnyt nem várta túl sok 
szél, az este 7-ig tartó befutási limit teljesítése 
sokak számára reménytelennek tűnt – míg nem 
érkezett egy várva várt fuvallat, és a mezőny 
nagy részét befújta a célba. este közös vacsora, 
bor, és a tavalyi verseny díjkiosztója várta a meg-
fáradt hajósokat a Badacsony lábánál. A vasárna-
pi napon már több szél fogadta a versenyzőket, 
és a pálya is csak Balatonföldvárig tartott.

EREDMÉNYEK 
FOrrás: TvsK

Szombati sorozat 
Keszthely, 2016. október 1.
2016. 05.07.;06.04.; 07.02.; 08.06.; 09.03.; 10.01.
ezzel a versennyel befejeződött a 6. évad a soro-
zat életében. remek időben és még jobb előre-
jelzés tudatában (4-5 déli szél) a rendezők egy 
túra jellegű pályát jelöltek ki a résztvevők szá-
mára. A Windguru-s szél ugyan nem érkezett 
meg, de ahhoz tökéletes volt, hogy élvezetes 
vitorlázásban legyen része mindenkinek, kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. A verseny abszolút 
első befutója a Lisa volt, kevesebb, mint egy óra 
elég volt számukra a pályához. Az kicsik csak 
egy kört vitorláztak, őket külön csoportban érté-
kelték. A vacsora után kezdődött az eredmény-
hirdetés és a szokásos év végi sorsolás, azaz 
aki legalább 4 futamot befejezett érvényesen 
(20 fő), annak a neve kalapba került. 3-an közü-
lük pénzjutalmat nyertek. Ketten felajánlották 
a 2017-es rendezvényekre a jutalmat. 2017 május 
első szombatján folytatása következik!

néHány sZáM A sZOMBATI 
sOrOZATróL: 2016: 6 rendeZ-
vény, 179 résZTvevŐ, 6 KüLön-
BöZŐ PáLyA, 0-29 CsOMó 
KöZöTTI sZéL.
FOrrás: KyC

nSW ifjúsági 
Bajnokság
Ausztrália, 2016. október 1–3.
érdi Mári nyerte az új-dél-Walesi Ifjúsági 
Bajnokságot (new south Wales youth 
Championships) érdi Mári ezt írta első kenguru-
földi versenyéről: „első versenyem, első érmem 
Ausztráliában az nsW Ifjúsági Bajnokságon. 
összetettben második, lányok között pedig I. 
helyezést értem el. A szélre nem lehet panasz, 
többször is a 40 csomó miatt kellett halaszta-
nunk!”

EREDMÉNYEK 
FOtÓK
FOrrás: érdI MárI FACeBOOK, FOTó: rOBIn evAns 

pdF
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KIÁLLÍTÁS 21. Balatoni Hajókiállítás

AZ eLMúLT 10 év LeGsZéLeseBB KínáLATáT BeMuTATó, víZen rendeZeTT HAJóKI-
áLLíTás ZárTA KAPuIT sZePTeMBer 4-én, vAsárnAP, BALATOnKenesén, A Kenese 
MArInA POrT KIKöTŐBen. 53 KIáLLíTó, 60 HAJó és víZI JárMű, 
HAJóZásHOZ KAPCsOLódó MűsZereK és KIeGésZíTŐK, ruHáZAT, sZéLes HAJó-
MOTOr KínáLAT és CsOdás nyárI IdŐJárás JeLLeMeZTe A HéTvéGI sereGsZeM-
LéT, AHOL A MAGyArOrsZáGI HAJós PIAC JeLenTŐs KéPvIseLŐI sZInTe KIvéTeL 
néLKüL KéPvIseLTeTTéK MAGuKAT. AZ eseMényT MeGeLŐZŐ várAKOZásOK, 
A reKOrdsZáMú, KIFeJeZeTTen HAJóZás IránT érdeKLŐdŐ LáTOGATó és AZ 
eLsŐ vIssZAJeLZéseK ALAPJán eLMOndHATó, MárA A BALATOnI HAJóKIáLLíTás 
A HAZAI HAJós PIAC veZeTŐ víZen MeGrendeZeTT HAJóKIáLLíTásA LeTT.

növeKedésBen  
A MAGyAr HAJós PIAC
növeKedésBen  
A MAGyAr HAJós PIAC
réG neM LáTOTT sIKerreL ZáruLT A 21. BALATOnI HAJóKIáLLíTás
FOrrás: BALATOnI HAJóKIáLLíTás // FOTó: GLódI BALáZs
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KIÁLLÍTÁS
a volvo kávészünet hajós beszélGetésein 
a hajózás különböző területeinek szakértő-
itől hallhattak hasznos tanácsokat, infor-
mációkat a hajóvásárlásra készülők vaGy 
épp a bérelt hajóval túrázni készülők
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KIÁLLÍTÁS

„A Kiállításon bemutatott hajók és résztvevő cégek 
száma határozott piaci fellendülést tükröz. Az ismert 
világmárkák mellett egyre több új hajómárka jelent meg 
a piacon az elmúlt 1-2 évben, a hazai gyártók pedig 
sorra mutatják be új termékeiket. A kereslet növeke-
dése, a piaci szereplők és forgalmazott márkák szá-
mának emelkedését, a kapcsolódó kínálat szélesedé-
sét eredményezi. Ezt a folyamatot tökéletesen értve és 
kiváló szakmaisággal megragadva állnak neki minden 
évben a Balatoni Hajókiállítás szervezői a feladatnak, 
hogy a hazai piac számára egy kiemelkedő seregszem-
lét szervezzenek.” – mondta Füke Csaba, a Hajóipari 
Vállalkozók Egyletének Elnöke.
A hajós piac fellendülése kézzelfog-
ható volt az idei eseményen: a hazai 
és nemzetközi vitorláspiac képviselői 
a korábbiaknál lényegesen nagyobb 
számban mutatták be legújabb hajói-
kat, egyre több a motoros hajó és soha 
nem látott mennyiségű hajómotor 
került kiállításra. 

Széles kínálatot talált a látogató az itthon is egyre 
nagyobb teret hódító elektromos yachtok képviselő-
inél. Új elemként jelentkeztek az idei eseményen az 
elektromos meghajtású vízi, szabadidős és sport eszkö-
zök is, többféle, elektromos motorral hajtott boardot, 
úszó, pihenő szigetet is találtunk. Az egyik legérdeke-
sebb újdonság talán a Quadrofoil volt, egy elektromos 
motorral meghajtott quad szerű, de uszonyokon szár-
nyaló, páratlan sebességre képes jármű. Ismeretterjesztő 
szakmai beszélgetések is színesítettéka kiállítás program-
ját. A Volvo Kávészünet hajós beszélgetésein a hajózás 
különböző területeinek szakértőitől hallhattak hasznos 
tanácsokat, információkat a hajóvásárlásra készülők vagy 
épp a bérelt hajóval túrázni készülők, és Litkey Farkas 
tizenkétszeres Kékszalag győztes kormányos is vendége 
volt a Kávészünetnek! Elismerésének és jövőbeni támo-
gatásának egyaránt hangot adott Holczhauser András, 
a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára is köszöntőjé-
ben. A kiállítás stratégiai partnerével, a Magyar Vitorlás 
Szövetséggel együttműködésben, az esemény nyitónap-
ján Érdi Mári, Berecz Zsolmbor és Vadnai Benjamin 
vitorlázó olimpikonokat köszöntötte a hajós társada-
lom, akik hazaérkezésük után először itt mesélték el rioi 
élményeiket a nagyközönségnek.

21. Balatoni Hajókiállítás
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sZerZŐ: MárKus IsTván

Mi épül itt egyáltalán? 
A Hun 405 seahorse versenyjolle építése

Facebook oldalamon, a My Sailing 
Logbook-on, immár nagyjából két 

éve követhették az érdeklődők egy 
kis vitorlás építésének munkáit, így 

joggal merülhetett fel bennük a kér-
dés: „Mi épül itt egyátalán?”. Akkor 

jöttem rá, ideje lenne ezt a kérdést 
megválaszolnom…

My sAILInG LOGBOOK
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HAJÓK · A Hun 405 seahorse versenyjolle építése

2003 óta vitorlázom ilyen-olyan, kisebb-nagyobb hajókkal. ebből 
4 évet versenyzéssel töltöttem manschaft-ként egy 50-es cirkálón. 
Jollékban sajnos sosem vitorláztam. A versenyláz nem múlt el és 
az évek múlásával egyre jobban vonzottak a vitorlázás kishajókban 
kipróbálható finomságai. ez az időszak egybe esett második gyere-
künk születése utáni időszakkal. ekkor már nem jártunk „nagyhajók-
kal” vitorlázni – két kisgyerekre vigyázni egy erősen mozgó vitorlá-
son már nem a pihenés kategóriájába esett – hanem az időközben 
megszerettet kempingezések során Ausztriában a salzkammerguti 
tavakon vitorlázunk kis tőkesúlyos hajókkal és jollékkal. Az ott látott 
példák alapján olyan kempingeket kerestünk, amik közvetlen vízpart-
tal rendelkeztek és esetleg kisebb vitorlásokat is lehetett bérelni. így 
hajnalonta apa egyedül tudott szenvedélyének hódolni és gyenge 

szellőkben a gyerekek is vízre szálltak… ezek a kis vitorlások többnyire 
inkább a kedvtelési vitorlázást szolgálták és ritkán voltak versenyszintű 
felszereltségűek – ennek ellenére csodálatos élményeket nyújtottak.

Idővel felmerült a gondolat, hogy milyen jó lenne úgy utazni, hogy 
a hajót magunkkal visszük és esetleg az technikai szinten is magasabb 
kivitelű – így a nyaralási igényeket is kielégítheti, valamint apának is 
több kihívást rejthet magában.

sok-sok keresgélés után találtunk rá egy tágas cockpittel épülő 
versenyjolléra, ami ráadásul elbűvölően is nézett ki. Azonban ilyen 
hajó Magyarországon nem létezett. ez azt jelentette, hogy hiába ren-
delkezünk egy hajóval, versenyezni nem lesz kivel. A dolog végiggon-
dolása után úgy döntöttem ez nem is baj, hiszen akkor nem fog apa 
állandóan versenyeken távol lenni. A versenyzésre kevesebb – de csa-
lád mellett épp elegendő – alkalmat és élményt biztosít egy-egy kül-
földi versenyen való részvétel és egy-két hazai verseny, ahol bármilyen 
típussal lehet indulni.

 A döntés meghozatala után 2013-ban barátkoztunk össze a hajó 
tervezőjével dr. Jüs seggerrel Hamburgban. Az együtt töltött idő 
alatt határoztuk el a terv megvásárlását és a hajó építését, valamint 
Jüs-szel megegyeztünk a tervek magyarországi terjesztéséről és hajó 

ekkor már nem jártunk „naGy-
hajókkal” vitorlázni – két kis-
Gyerekre viGyázni eGy erősen 
mozGó vitorláson már nem 
a pihenés kateGóriájába esett
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típus seggerling versenyjolle
tervező dr. Jüs segger
teljes hossza 470 cm
vízvonalhossza 420 cm
teljes szélessége 160 cm
szélessége a vízvonalon 123 cm
test merülése 11 cm
merülés uszonnyal 100 cm
súlya min. 60 kg (felszerelve cca. 75 kg)
vitorlafelület 8 m2
vitorlázat cat, de vitorlázzák egy kiegé-

szítő fockkal, azonban ha 
a fockot versenyen is használ-
ni kívánják, akkor a kormá-
nyoson kívül még egy fő kell 
a fedélzeten legyen

yardstick száma 115

A HAJó FŐBB AdATAI 
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népszerűsítéséről is. ez a hajótípus volt a seGGerLInG. A döntésben 
nemcsak a hajó megfelelősége és szépsége játszott szerepet, hanem 
a hajóosztály körül tapasztalt nagyszerű közösségi élet és baráti han-
gulat.

ezt a hajót jórészt amatőr építők építik. A hajóosztályban sokkal 
nagyobb becsülete van egy saját építésű hajónak, mint egy műhely-
től vásároltnak. Minden egyes tervvel megvásárolt licenc-szel egy 
darab hajó építhető. Az amatőr építési lehetőség szintén vonzerőt 
jelentett. A hajóépítés gyerekkorom óta izgatott…

A tervek és a licenc megvásárlásával együtt kaptuk meg az első 
magyar seggerling rajtszámát a Hun-405-öt és neveztük el a hajót 
seAHOrse-nak.

A hajótípus a dsv (német vitorlás szövetség) által elismert verseny-
hajó osztály. Az osztály ranglistát vezet, évi 12-20 versenyen vesz részt 
és évente egyszer megrendezi a German Open-t, ami nyílt német 
Bajnokság és az osztály legjelentősebb nemzetközi rendezvénye egy-
ben. seggerling típusú hajók vannak németországban, Ausztriában, 
svájcban, Hollandiában, Belgiumban, dániában, Angliában, 

Franciaországban, Ausztráliában, Chilében és Thaiföldön.
A hajó együtt ritkán látható előnyöket egyesít: modern, 

teljesítménycentrikus vonalai hordozzák a fahajó tradicionális szépsé-
gét is egyben.

A seggerling kifejezetten stabil és gyors jolle. A stabilitás az ama-
tőr építéshez előnyös sarkos formából adódik. A vízvonal mentén 
végigfutó él afféle támasztékként működik, ami a széles vízvonallal 
párosulva nagy alakstabilitást eredményez. A hajó relatíve alulvitorlá-
zott, lehetővé téve akár Bft 6 szélerősség esetén is a problémamen-
tes halzolást. erős szélben a széles deck jó kiülési lehetőséget biztosít. 
A nagy sebességpotenciált a kifejezetten alacsony súlyt eredményező 
rétegelt lemez – epoxi építési mód, a modern vitorlázat és rudazat, 
kis szélben az éles vonalak, erős szélben a lapos, siklásra alkalmas far-
kiképzés eredményezik.

A kis súly lehetővé teszi akár egy személyautó tetőcsomagtartóján 
való szállítást is. A tágas cockpit a családi vitorlázás élményét is bizto-
sítja.

A hajótest anyaga 6 mm-es vízálló ragasztású hajóépítő rétegelt 
lemez. Az árboc és baum tetszőleges anyagból készülhet (pl. alumíni-
um, karbon, stb.), stágolása szerint az árboc lehet fix vagy forgóárboc 
is. A vitorla csak dacron anyagból készülhet.

A munka örömei hétről-hétre kísértek minket, ahogy a hajó a meg-
valósulás útján haladt. A hajó időközben elkészült és vízreszállt. 
Jelenleg éppen a seggerlin sailing society-nél zajlik a regisztrálása 
a seggerling-flottába. ez alatt mi pedig megkezdtük az ismerkedést 
a hajóval. Az első „mozis randin” már túl vagyunk és be kell vallanom 
őszintén, hogy dúl a szerelem…

a hajó eGyütt ritkán látha-
tó előnyöket eGyesít: modern, 
teljesítménycentrikus vonalai 
hordozzák a fahajó tradicio-
nális szépséGét is eGyben.
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Míg a strandolni és ringatózni vágyóknak nincs optimálisabb idő a nyári szélcsendes kánikulánál, addig az igazi vitorlázók tud-ják, hogy a hajózáshoz szél is kell, és alig várják az őszt, hogy végre sebesen szeljék a hullámokat a háborgó északi, vagy kifújt délkeleti szélben. A széllel azonban hűvös idő, záporok és zivatarok is érkeznek, ezért a megfelelő ruházat elengedhetetlen fel-tétele a kihajózásnak. 

FOrrás: deCATHLOn
Vitorlás ruházat hűvös időkre

átmeneti időjárásra, part 
menti vitorlázásra ter-
vezték a Tribord 
Offshoroa kollek-
cióját. A kantáros 
nadrág és a kabát 
hat órán keresz-
tül képes dacolni 
az esővel és széllel, 
10000 mm-ig vízál-
ló és teljesen sóálló. 
A könnyen kopó 
részeknél megerősítet-
ték az anyagot, a zipzá-
rakat szilikonnal és extra 
textilborítással tették víz-
állóvá. A magasított nyak 
megvéd a felfröccsenő 
víztől, és szükség esetére 
ide van rejtve egy csuklya 
is. Az Offshoroa nadrágjá-
nak kantárjai állíthatók, így 
biztos nem fog elcsúszni 
rajtunk vitorlázás közben, 
valamint derékban és bokában is 
meghúzható, így garantáltan nem 
jut be alá a hideg víz.

Jó szolgálatot tesz a viharruha alatt a Tribord 500 
kifordítható polár pulóver. Az önmagában is víz-
lepergető anyag a vállrészen meg is van erősít-
ve, hogy a kantáros nadrág vállszíja ne tehessen 
benne kárt. Kívül is, belül is nagy zsebekkel ren-
delkezik, így biztosan lesz hova pakolnunk, ráadá-
sul két színű és könnyen kifordítható, így egy árá-
ért két pulóvert kapunk!

A softshell pulóver áldásait minden termé-
szetben otthonosan mozgó ember ismeri és 
becsüli. A vízlepergető anyaggal bevont dzseki 
szabású pulóver anyagába különleges memb-
ránt is tesznek, hogy a ruha még jobban ellen-
álljon a hideg szélnek és esőnek. A Tribord 
900-as softshellje emellett vállban megerősí-
tett, de jól szellőzik, szegélyeit meghúzhatjuk, 
ha szükség van a plusz védelemre. A három 
külső zseb szilikonnal van bevonva, így nem 
engedi be a vizet. A csuklya mérete állítható, 
gumis zsinórral meg is húzhatjuk, hogy ne fújja 
le fejünkről a szél.

Tribord Offshoroa 
kollekció Tribord 500

Tribord 900
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Vitorlás ruházat hűvös időkre

Az Ozean 900 kantáros nadrágja rendelkezik minden 
kiváló tulajdonsággal, amivel a hozzá illő kabát is. 
A kopó részek megerősítésének hála biztos nem tér-
deljük ki egyhamar, ráadásul mind a térd, mind a far 
területén plusz szivacsbetéteket kapunk a nagyobb 
kényelem és védelem érdekében. A vállpánt, a derék és 
a boka mérete állítható.

A Tribord Ozean 900 szériája az igazi tenger-
járók legjobb barátja lesz: extrém időjárási 
körülményekre tervezték, és akár a nyílt óce-
ánon is megállja a helyét. A 28000 mm-ig 
vízálló viharkabát és kantáros nadrág 24 
órás védelmet biztosít az eső ellen, és telje-
sen sóálló – ebben a novadry technológia 
is segítségére van. A kabátot zord körülmé-
nyekre szabták: a magasított nyak és meg-
hosszabbított alsó rész kiváló védelmet szol-
gáltat a felcsapódó hullámok ellen, a plusz 
tépőzárak segítségével szorosabbra húz-
hatjuk a nyakon és a csuklón is az anyagot. 
A neonszínű csuklya és a fényvisszaverő csí-
kok remek láthatóságot biztosítanak. A kabát 
hasán található nagy zseb zipzárja dupla tex-
tilborítást és szilikon védelmet kapott, így 
nem tud vizet beereszteni, és a kabáton talál-
ható többi négy zsebnek köszönhetően biz-
tos, hogy minden szükséges műszer a kezünk 
ügyében marad. Ha nem bíznánk a kabáton 
található zipzárban, akkor választhatjuk az 
Ozean 900 smock szabású, belebújós felső-
jét is, maximalizálva ezzel a szél és víz elleni 
védelmet.

nem lehet teljes a hűvös időre szánt vitorlás ruházatunk 
a megfelelő csizma nélkül. Az Ozean 900-as csizma talpa 
négy rétegből áll: míg a legalsó a kaucsuk guminak hála 
maximális tapadást biztosít a csúszós, vizes fedélzeten, 
a középső kettő az ütéscsillapításért felel, a legfelső pedig 
kényelmünket szolgálja. A boka és vádli részen tépőzárral 
szoríthatjuk lábfejünkre, az orrban és sarokban található 
műanyag betét pedig bármilyen sérüléstől megvéd minket.

Tribord Ozean 900 
viharkabát

Tribord Ozean 900 
kantáros nadrág

Ozean 900 csizma
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október
DátUm PRogRam HelYSZÍn WeB
2016.10.05-10.08. 13. Balatoni Filmfesztivál Keszthely, Balaton színház www.balatonszinhaz.hu
2016.10.07-10.09. Füredi szüret és süllő Kupa Balatonfüred, szent István tér www.vaszaryvilla.hu
2016.10.07-10.09. siófoki Halfesztivál siófok, több helyszínen www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.10.08. Almádi Tökfesztivál Balatonalmádi, www.balaton-almadi.hu 
2016.10.08. szemesi szüreti Játékok Balatonszemes www.balatonszemes.hu
2016.10.08. Lombhullató túra Gyenesdiás, Természet Háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.10.08. „BIG drAW” – nagy rajzolás Keszthely, Múzeum utca www.balatonimuzeum.hu
2016.10.08. várfutás szigliget, vár www.szigliget.hu
2016.10.10-10.16. Őszi Könyvtári napok Balatonfüred, városi könyvtár www.bfured-konyvtar.hu
2016.10.14. Holdfénytúra a rezi várhoz rezi, általános Iskola bfnp.hu
2016.10.15. Holdfénytúra a nemzetközi gyaloglás napján Gyenesdiás, Természet Háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu

2016.10.15.
„Keszthelyi kalandozások” –  
Kerékpáros város ismereti vetélkedő

Keszthely, Múzeum utca 2. www.balatonimuzeum.hu

2016.10.15. Kórustalálkozó Tapolca, Kisfaludy utca 2-6. www.tapolcatamasimk.hu

2016.10.15.
szent György-hegy – 
Haláp „duplavulkános” bazalttúra éjszakai borúttal

Tapolca, vasútállomás bfnp.hu

2016.10.22. Ferencsik emlékhangverseny Balatonfüred, Zeneiskola
2016.10.22. Földünkért világnapi túra Balatongyörök, szépkilátó bfnp.hu
2016.10.22. Balaton-felvidéki nemzeti Park ízei Tihany, Levendula Ház Látogatóközpont www.levendulahaz.eu
2016.10.22-10.23. süllőfesztivál szigliget, strand www.sullofesztival.hu
2016.10.23.. nemzeti ünnep Balatonfüred, Kovászna park www.balatonfured.hu
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DátUm PRogRam HelYSZÍn WeB

2016.10.26-10.28. Gesztenyével, falevéllel Balatonmagyaród, Kápolnapuszta,  
Bivalyrezervátum bfnp.hu

2016.10.30.
rejtőzködő földtani és kultúrtörténeti kincsek 
a Pécselyi-medence őszi színei mögött geotúra

Barnag, Barnag, bolt, buszmegálló  
GPs: 46.979135, 17.747056 bfnp.hu

2016.11.03. Hévizi multidéző túra Hévíz, Attila utca – római romkert bfnp.hu

2016.11.04-11.06. Xv. Garda fesztivál Tihany, Hajóállomás,  
visszhang domb, Pisky sétány

2016.11.05.
Geotúra a vulkánok és hévforrások világába 
a Garda Fesztivál keretében

Tihany, Parasztgazda Háza bfnp.hu

2016.11.06. Krúdy reggeli Balatonfüred, Blaha étterem,Tagore sétány

www.nyitottbalaton.hu
Miért a Balaton a legjobb választás ősszel? Mert a nyár elmúltával is nyitva maradnak a Balaton régió kapui, amelyeken belépve 
jókedvű gasztrofesztiválokhoz, őszköszöntő kirándulásokhoz csatlakozhatunk, és még egy lazító fürdőzésben is részünk lehet.

Siófoki halfesztivál 
Siófok, október 7-9.
Halpaprikás, halász-
lé, töltött pisztráng, 
egyben sült süllő… 
soroljuk még? Az 
október a halaké 
a Balatonnál. ezen 
a hétvégén termé-
szetesen minden 
a halról szól (www.
siofokportal.com). 

rizling vakáció
Badacsonyban 
október 8-9. 
Olaszrizling kóstoló 
lesz minden résztve-
vő pincében, sok-sok 
különleges borral, 
nyereményjátékkal 
és egyéb megle-
petésekkel (www.
badacsony.com).

hobby pékek 
találkozójára 
gyenesdiás
október 8.
Finom kenyérillat 
csalogatja az érdek-
lődőket az először 
megrendezésre kerü-
lő találkozóra.
(www.gyenesdias.
info.hu).

almádi tökfesztivál
Balatonalmádiban 
október 8
számos településen 
kóstolhatjuk meg az 
ősz ikonikus alap-
anyagából, a sütő-
tökből készült étel-
különlegességeket. 

holdfénytúra 
Badacsonyban
október 15.
Az ingyenes túra az 
este is gyönyörű, 
sejtelmes és roman-
tikus Badacsonyra, 
a Kisfaludy-kilátóhoz 
visz fel. A baglyok 
hangjai végigkísérik 
a vállalkozó kedvű 
túrázókat a szűk 
hegyi utakon.
Jelentkezés 
a badacsonytomaj@
tourinform.hu címen.

szent György-hegyi 
kirándulás
október 15.
A Haláp „duplavul-
kános” bazalttúra 
különleges élményt 
ígér. 
(www.bfnp.hu). 

süllőfesztivál
szigliget
október 23
A hagyományokhoz 
híven ismét bemu-
tatkoznak a helyi 
borászok, lesz kéz-
műves vásár és 
a színes programok 
között a gyermekek 
sem fognak unatkoz-
ni – mindezt az őszi 
színekbe öltözött 
Balaton parton. 
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