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VERSENYBESZÁMOLÓK
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TeLjes CIkk

GerŐ András – kedvenC TéLI sPOrTOM: A vITOrLáZás

Most, aMikor daruzási listákat böngészünk, 
hogy hajónk a Megfelelő időben a Megfele-
lő helyen aludhassa téli álMát, akkor el kéne 
azon is gondolkodnunk, hogy vajon a vikin-
gek hol tárolták télen a hajóikat.

  kedvenc téli sportom:  
a vitorlázás… de tényleg.
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VERSENYEK · Fertő-tavi évadzáró

Forrás: Gimesi réka

Fertô-tavi évadzáró
Az első októberi hétvégén került sor 

a Fertőn a vitorlás évadzáróra 
a Soproni Építők szervezésében. A verse-
nyen Finn és Optimist hajóosztályban áll-
tak rajthoz a soproni versenyzők. Csípős 
reggel után ugyan szép napsütéses idő 
köszöntött be, de a versenyzők –gyerekek 
és felnőttek- melegen felöltöztek, hiszen 
a víz, és a levegő csak 10 fokos volt. A nap 
folyamán friss szélben 3 futamot rende-
zett meg az egyesület, így késő délután sor 
került az egy napos verseny eredményhir-
detésére is.

A hagyományos versenyen 7 verseny-
ző Finn hajóosztályban, 11 versenyző 
Optimistben indult. •

EREdméNYEK:
Finn hajóosztály
jung józsef (Fve)

kántor Zsigmond (MBsv)
szigethi Botond (séP)
Meszner Gábor (séP)
Horváth Zoltán (Fve)

kalmár Péter
optimist

Papp Péter (séP)
Barti Piusz (séP)

jandl rómeó (séP)
domonkos Gergely (séP)

Abdai réka (séP)
Maráczi Barna (séP)
koch Ambrus (Fve)

klinglmayer Luca (séP)
Horváth Bulcsú (séP)
Barti Zsigmond (séP)

kovács Bendegúz (séP)
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VERSENYEK · Lino Favini kup

Forrás: Hunsail // Fotó: Piret salmistu

Bronzérmes az FGF Sailing Team a Melges 24 Európa Kupa sorozat 
utolsó fordulóján

lino Favini kup 
Vége a Melges 24 European Sailing Series 2016. 

Vasárnap két újabb futammal befejező-
dött a Lago Maggiorén a Lino Favini Kupa, 

a Melges 24 Európa Kupa sorozat utolsó versenye. 
Az FGF Sailing Team Bakóczy Róbert kormányzá-
sával újabb futamgyőzelemmel kezdte a napot, ami-
vel még az első hely is elérhető közelségbe került, 
ám egy 16-kal fejezték be a versenyt, és így végül 
a 3. helyen végeztek a 22 hajós mezőnyben. Csoltó 
Ákos Berecz Zsomborral megerőstettt csapata pedig 
8. majd 2. helyen célba érve feljött az öszzetett ver-
senyben a 6. helyre. Ezzel befejeződött a Melges 24 
European Sailing Series 2016. évi versenysorozata 
is, ám az eredmény kihirdetésére csak október 15-én 
került sor: A versenyről tudósító hírlevél szerint 
a "sorozat egyes szabályainak fontos tisztázása után". 
Az biztos, hogy a győztes az olasz Altea csapat lett 
Andrea Rachelli vezetésével. •
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VERSENYEK · A Sydney-i Operaház előtt nyert Érdi Mária

Érdi Mária továbbra is jó formában 
van Ausztráliában. A magyar vitor-
lázó legutóbb a Double Bay Sailing 
Club által kiírt felkészülési versenyen 
gyôzött a Laser Radial hajóosztályban.
Forrás: Érdi Mária, Hunsail // Fotó: Érdi Mári

a sydney-i operaház elôtt nyert Érdi Mária

Érdi Mária a decemberi Világkupa-
döntőre készül, most már hetek óta. 

A mostani versenyt megelőzően az Austral 
Laser "Coast Championship" elnevezésű 
viadalon indult, és ott is győzött. Ezúttal, 
a Double Bay Sailing Club versenyén 
meggyőző fölénnyel lett első a Sydney-i 
Operaház előtti vizeken lebonyolított viada-
lon.

A világ legjobb vitorlázói részvételével 
a Világkupa-döntőt december 5. és 11. 
között rendezik meg Melbourne-ben, ahova 
a még ifjúsági korú Érdi Mária világrang-
listás helyezése alapján kvalifikálta magát. 
A VK-döntőn egyedüli magyarként képvise-
li a magyar színeket. •

A Nemzetközi Vitorlás 
szöVetség legfrissebb 
VilágrANglistájáN Az 
olimpiAi lAser rAdiAl osz-
tálybAN érdi mári A 13. 
helyre került.
Magyar vitorlázó még nem ért 
el ilyen előkelő helyezést, amióta 
a World Sailing (volt ISAF) a jelen 
formájában számítja és teszi közzé 
az osztályok ranglistáit, 
A nyolcvanas években 470-esben 
Fundák György és Zalai Gábor ket-
tőse bejutott az első tízbe, a kilenc-
venes években pedig a Nyári testvé-
rek, Gyula és Zsolt kerültek többször 
is a ranglistán a legjobbak közé, 
illetve Laserben Eszes Tamás is ért 
el előkelő helyezést. De akkoriban 
egészen más módon számították 
a sorrendet. Érdi Mári helyezése 
folyamatos fejlődését és máris tar-
tósan a világ legjobbjai közé tarto-
zását tükrözi. Az olimpiai osztályok 
világranglistáját évente átlag kilenc 
alkalommal számolja újra a WS az 
egyes vitorlázók utolsó 12 hónap-
ban elért eredményeiből a hat leg-
jobbat figyelembe véve.
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VERSENYEK · Gyenge szél, hideg a Trafik kupán

Bonifert Péter nyerte a hagyományos szezonzáró versenyt az Omszk park taván
szerzô: Visy lászló

Gyenge szél, hideg a trafik kupán

18 induló, 4 fok hideg, 1-2-es szél az 
idei 27. Trafik kupán – a száraz szá-

mokon túl parádés versenyt hozott az idei 
forduló. A két elődöntő után az izgalmakra 
jellemző, hogy általános visszahívás után, 
fekete zászlós rajttal vette kezdetét a kétkö-
rös döntő futam. A csíkos, gyenge, északi-
as szélben nagyon szorosan együtt vitorlá-

zott a mezőny. A későbbi győztes még csak 
a negyedik volt az első kör végén, ám ügye-
sen észrevette, hogy érdemes jobbra nyit-
ni, annak ellenére, hogy a wakeboard pálya 
elemei még ott maradtak a tóban, mert jobb 
szélről jönnek a frissülések. Bonifert Péter 
(Kereked SE) jó sebességgel ért fel másodjára 
a kreuzbójához, majd a záró bőszeles szaka-

szokon tovább növelte az előnyét, végül nagy 
fölénnyel nyerte a versenyt klubtársai, Nagy 
Botond és Nagy Bernát előtt.

A hajók elpakolása után tea, forralt bor és friss 
rétes mellett került sor a díjkiosztóra. Új név 
kerül tehát fel idén a legendás vándorkupára 
a korábbi győztesek: olimpikon, világbajnok és 
Kék Szalag győztes vitorlázók neve mellé. •

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu


VERSENYEK · Az első hazai 29er edzőtábor

szerzô: lászlófy Csaba

az elsô hazai 29er edzôtábor  
avagy az út törése nehéz, de vidám!

A párok összeszokása szempontjából nagy 
jelentőséggel bírt az edzőtábor. A De 

Jonghe Arthur – Szabó Rudolf, a Lászlófy 
Ábel – Petrányi Botond, a Lászlófy Levente 
– Arányi Barna és a Ralovich Dávid – 
Borbás Barna egységek mind Optimist hajó-
osztályból váltottak 29er-re, tehát nekik 
újdonság volt a páros vitorlázás. A Kocsis 
Bálint – Pavlik András egység eddig 420 
hajóosztályban jeleskedett, így ők már össze-
szokott párosként vághattak neki az új fel-
adatoknak. A balatonföldvári 29er-egységek 
két hét múlva a szlovén vizeken folytatják 
a felkészülést.

Az iskolai ôszi szünetben, azaz november elsô hetén tartotta elsô edzôtáborát a Spartacus 
Vitorlás Egylet 29er-különítménye. A fiatalok nagyszerû idôjárási viszonyok között fárasz-
tó napokat töltöttek Balatonföldváron. Az edzôtábort a Spartacus 29er-edzôje, Goszleth 
Marcell vezette. Köszönhetôen az idôjárásnak – no meg a nagyszerû ruházatnak – az ifjú 
29er-vitorlázók, akik nemrég még "öreg Optimisek" voltak – napi több órát töltöttek vízen 
a nem ritkán 4-es, 5-ös Bft erejû szélben is. A vízen töltött idô elôtt és után kondicionáló 
edzéssel teltek a napok.
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VERSENYEK · Az első hazai 29er edzőtábor

A 29er ifjúsági osztály a legdinamikusab-
ban fejlődő nemzetközi ifjúsági páros hajó-
típus. Ez az osztály kiválóan felkészítheti az 
ifjúságot egy nagy teljesítményű, gyors szkif-
fel való eredményes versenyzésre, megadhat-
ja nekik a modern vitorlázásban alkalmazott 
vitorlabeállítás, taktika és stratégia alapjait. 
Optimális elő-osztálya tehát az olimpiai 49er 
illetve 49erFX típusoknak, továbbá a 29er-ben 
alapos tudást szerző ifjúsági versenyzők sok-
kal könnyebben lesznek képesek beletanul-
ni a többtestű hajókkal történő versenyzésbe 
is. Így a 29er ifjúsági elő-osztálya lehet akár 
a Nacra17-es olimpiai osztálynak is. A Magyar 
29er Osztályszövetség 2016. augusztusában 
alakult és még ebben az évben megkezdődik 
a tagfelvétel is. A Spartacus Vitorlás Egyletben 
máris öt egység kezdte meg a felkészülést 
a jövő évi hazai és nemzetközi versenyekre, 
míg a BYC-ben is már kettő 29er-egység állt 
össze. Ha minden a tervek szerint alakul, jövő-
re ezen felül még számos 29er egységgel szá-
molhatunk idehaza!

A 29er Osztályszövetség várja mindazok 
jelentkezését, akik 29er hajóosztályban 
kívánják folytatni a vitorlázást az Optimist 
után, illetve azokét is, akik 420-as hajó-
osztályból "ülnének át" ebbe a korszerű és 
hatalmas vitorlázási élményt jelentő hajóosz-
tályba. •

Magyar 29er oSZtálySZÖvetSég
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döntött
Az utolsó futam
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tengeri Bajnokság – bajnok a Klaszik – lacsny gergely csapata
12. Magyar Tengeri nagyhajós bajnokság utolsó napja előtt az élen pont-
azonosság alakult ki két csapat között. Csakhogy az utolsó futam meg-
rendezésének esélyét veszélyeztette az időjárás! Az előrejelzések péntek-
re erős jugót ígértek, amely az Adria nyílt vizein elérheti a 40 csomót, és 
a szigetek között is 30 csomó felett fúj. Az egyetlen bíztató jelként ez az 
előrejelzés az elmúlt pár napban néhány órányival későbbre tolódott.

Így amikor reggel még csak gyenge délkeleti szélre ébredtünk, jó esély 
mutatkozott arra, hogy a viharos jugó csak fokozatosan érkezik, és addig 
még belefér egy jó döntő futam teljesítése. úgy is lett!

10 órakor a mezőny 15 csomós szélben rajtolt a Biogradi csatorna végé-
től, és egy kilencmérföldes pályát teljesített az Artica vela – Gustac – 
kozina – rajt/célvonal távon. A mezőny az elan 350 One design hajókkal 
a már szokott módon együtt maradt és a pályán változatos, kiélezett küz-
delem zajlott.

A fokozatosan 17-19 csomósra frissülő szélben a Czégai Péter vezette 
jedi Business még kis előnnyel az élen kerülte az első pályajel-szigetet 
a klaszik király Zsolttal megerősített csapata előtt, ám utóbbiak a követ-
kező hátszeles szakaszon átvették a vezetést. sőt! Még a nAu370 Team, 
vagyis a bronzérmes helyet védő soponyai Gézáék is közéjük férkőztek.

Lacsny Gergely csapata a klaszikon ezután már megtartotta előnyét és 
megszerezte a magyar bajnoki címet. Czégai Petiék ugyan becsúsztak 
a célban soponyaiék elé, ám ez már nem osztott, nem szorzott, a baj-
nok a klaszik csapata lett az utolsó futamon elért egy pont különbséggel. 

vagyis, ahogy öt éve mindig, ezúttal is az utolsó futam döntött!
Az új bajnokcsapat: Lacsny Gergely skipper, székely Beatrix, király Zsolt, 

Őri sándor, Beck Gergő és Markóczy László.
A bajnokság hét futamán a csapatok több mint 120 tengeri mérföldet 

tettek meg a Biograd, sali, Piskera, Hramina, Biograd kikötőkből kiindul-
va a szél irányának és erejének figyelembe vételével kijelölt pályákon. 
Mindvégig sportszerű küzdelmet vívtak, nagyszerű hangulatban. óvás 
nem volt, öröm volt nézni, ahogy a futamok után őszintén gratuláltak 
egymásnak az ellenfelek. Ilyen társaságnak öröm versenyt rendezni.

Adria
Biograd na Moru

2016. oKtóBer 8–15.

A bajnokság hét futamán 
a csapatok több mint 120 
tengeri mérföldet tettek 
meg a szél irányának és 
erejének figyelembe véte-
lével kijelölt pályákon.

1414 TARTALOM



15

A befejező hátszeles szakaszon 
Czégaiéknak nem sok esélyük volt 
a náluk gyorsabb hajó megelőzésére, 
már csak azért sem, mert az őket idő-
közben újra utolérő Sopiékkal bonyolód-
tak kétszemélyes csatába. Ezt a csatát 
ugyan végül megnyerték, de a bajnok-
ságot nem: a Klaszik csapata közel két 
perces előnnyel érkezett előttük a célba.
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eGyüTTMűködIk A MAGyAr vITOrLás 
sZöveTséG és A TesTneveLésI eGyeTeM

FOrrás: MvsZ

HOssZú TávrA sZóLó eGyüTTMűködésI MeGáLLAPOdásT köTöTT A MAGyAr vITOrLás sZöveTséG és 
A TesTneveLésI eGyeTeM, AMeLynek FŐ CéLjA A vITOrLáZás TerüLeTén TevékenykedŐ sZAkeMBerek 
kéPZésI sZÍnvOnALánAk jAvÍTásA. A MeGáLLAPOdásT ünnePéLyes kereTek köZöTT ÍrTA ALá MOCsAI 
LAjOs, AZ eGyeTeM rekTOrA, és dr. kOLLár LAjOs, A sPOrTáGI sZAksZöveTséG eLnöke.

A megállapodás szerint a két fél közös tematikát állít össze egy testne-
velő tanár hallgatók számára választható tantárgyi képzéshez. Azok, akik 
felveszik ezt a tárgyat, nagyobb nyitottsággal tudnak majd helyet adni 
az iskolai oktatásban a vitorlázás-specifikus foglalkozásoknak. A két fél 
megegyezett abban is, hogy évtizedes szünet után újraindítják az egye-
temen a vitorlás szakedzői képzést. Megállapodás született ezen kívül 
az együttműködésről többek közt sportszakmai felmérések, sporttudo-
mányos kutatások, továbbképzések, kiadványok és a sportmenedzser-
képzés területén. A megállapodást a budapesti Millenárison tartott vitor-

lás évzáró rendezvény kereteiben írták alá, amelyen a Magyar vitorlás 
szövetség megköszönte támogatóinak és partnereinek a 2016. évi segít-
séget és közös munkát. évértékelőjében Holczhauser András, a Magyar 
vitorlás szövetség főtitkára aláhúzta, hogy a riói olimpián vitorlázás 
sportágban elért fejlődés – két magyar vitorlázónak is sikerült futamot 
nyernie – egyértelműen köszönhető az anyagi lehetőségek bővülésé-
nek, amelynek fő forrása az eMMI és a MOB támogatása volt. A rendez-
vényre az Art Market kiállításon került sor, s a vendégek az Mvsz meghí-
vására közös tárlatvezetésen is részt vettek.

vissza az  
iskola padba»
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A kéPZés résZLeTes LeÍrásA   @pdF

OKJ vitOrlás  
sportedző Képzés indul
FOrrás: MvsZ

A Magyar vitorlás szövetség és a navy vitorlás szakosztály 2016 végén  
elindítja vitorlás sportedző képzését. 
jelentkezési határidő: 2016. november 20. 
Tanfolyam várható kezdete: 2016. december

A tanfolyam képzési program szerinti teljes időtartama 1080 óra, amely óraszám – sportági szakszövetség, illetve 
sportegyesület által igazolt – sportolói/versenyzői múlt előzetes tudásszintként való beszámításával csökkenthető.

jeLenTkeZésI LAP kAPCsOLAT

17 TARTALOM
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www.yachtracingimage.com

Még lehet szavazni a magyar fotósokra
november 20-ig lehet szavazni a magyar fotósok munkáira is a Mirabaud yacht racing Image fotóver-
senyén. öt magyar fotós munkáját válogatták be a 80 kép közé, amelyre az internet közönsége is sza-
vazhat. itt találhatóak a versenyben lévő fotók, amelyekre szavazni lehet.

Cserta Gábor innov8
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http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/
http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/cserta-gabor/
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Még lehet szavazni a magyar fotósokra
november 20-ig lehet szavazni a magyar fotósok munkáira is a Mirabaud yacht racing Image fotóver-
senyén. öt magyar fotós munkáját válogatták be a 80 kép közé, amelyre az internet közönsége is sza-
vazhat. itt találhatóak a versenyben lévő fotók, amelyekre szavazni lehet.

GÉMESI JÓKA be light sailing team
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http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/
http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/joka-gemesi/
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Még lehet szavazni a magyar fotósokra
november 20-ig lehet szavazni a magyar fotósok munkáira is a Mirabaud yacht racing Image fotóver-
senyén. öt magyar fotós munkáját válogatták be a 80 kép közé, amelyre az internet közönsége is sza-
vazhat. itt találhatóak a versenyben lévő fotók, amelyekre szavazni lehet.

F. TÓTH GABOR fiftyfifty
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Még lehet szavazni a magyar fotósokra
november 20-ig lehet szavazni a magyar fotósok munkáira is a Mirabaud yacht racing Image fotóver-
senyén. öt magyar fotós munkáját válogatták be a 80 kép közé, amelyre az internet közönsége is sza-
vazhat. itt találhatóak a versenyben lévő fotók, amelyekre szavazni lehet.

Szántó Áron kékszalag
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http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/
http://www.yachtracingimage.com/gallery/contest-2016/aron-szanto/
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Még lehet szavazni a magyar fotósokra
november 20-ig lehet szavazni a magyar fotósok munkáira is a Mirabaud yacht racing Image fotóver-
senyén. öt magyar fotós munkáját válogatták be a 80 kép közé, amelyre az internet közönsége is sza-
vazhat. Az összes versenyben lévő fotót a verseny oldalán lehet megnézni.

Kolmann András lisa
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CsAk HedOnIsTáknAk

sZerZŐ: GerŐ András

Jártam már Kastelán, de éjszaka zuhogó esőben megtalálni a kikötőt még egy jól progra-
mozott navigációs rendszert is kifektet. Fogalmam sem volt, hogy az Azure Ventures Zrt. 
rendezvényére érkező, jobbára életében először hajóra szálló résztvevők hogyan jutottak el 

a megnyitó terített asztalaihoz, de ott voltak.

Októberi élvhajózás az Adrián

na, már megint egy vitorlásversenynek álcázott lehúzós buli 
– gondoltam, amikor a szervezőket képviselő székelyi Beatrix 
kedves invitálását próbáltam magamban semlegesíteni. 
Ismerem én az ilyet! Lepusztult charter hajókon profi vitorlázók 
szkipperkednek, elhitetve amatőr, de jólfizető utasaikkal, hogy 
kemény vitorlás versenyen vehetnek részt. de nem! ez nem ilyen 
program – tudtam meg – itt a hajók eleve a magasabb kate-
góriát képviselik, többnyire 50 láb körüli, jó állapotú jachtokon 

vitorlázhatnak a résztvevők. A három túrafutam fő célja nem az 
adrenalinszint fokozása, sokkal inkább a térség természeti érté-
keinek bemutatása, a helyi gasztronómia megismertetése, és 
a jó borok sem maradnak el a rendezvényről. Legalábbis ezzel 
próbáltak meggyőzni, hogy érdemes részt vennem.

néhány nappal a találkozó előtt egy kütyüt hozott a postás, 
mellyel a horvát autópálya jobbszélső sávjának sorompóin meg-
állás nélkül lehet áthatolni. Mekkora gesztus! engem ezzel meg-

BeSZáMoló 
Egy véletlen 

beteljesült álom
27. oldal23 TARTALOM
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néhány nappal a találkozó előtt egy 
kütyüt hozott a postás, Mellyel a horvát 
autópálya jobbszélső sávjának soroMpóin 
Megállás nélkül lehet áthatolni. 
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vettek. Gyarló vagyok, tolakodni nem szeretek, de a reptéren is 
szívesen fizetek, csak, hogy ne kelljen se sorba állnom, se tola-
kodni. Az első este hozta is az elvártat. rövid megnyitó beszédek, 
finom borok sebestyén Csaba tolmácsolásával, ínycsiklandozó 
ételek és látványos táncműsor teremtett riói hangulatot, melyben 
dekoratív hölgyek lenge, de látványos harci díszben csábítják kol-
lektív szambára a meglepett közönséget. 

Az éjszaka tomboló szélviharban fütyülő árbocok, repkedő sát-
rak rongálták a kellemes hajózásba vetett hitet, de az égiek mégis 
megkegyelmeztek a szervezőknek. reggel káprázatos napsü-
tésre ébredtünk. kellemes 15-20 csomós szél repítette a flottát 
Palmižana-öbölbe, a szigetvilág egyik méltán híres gyöngysze-
mébe. A különleges, botanikus kertre emlékeztető növényzet, az 
öbölre nyitott étterem a Zori nem csupán esztétikai, de gasztro-
nómiai szempontból sem hagyott kétséget afelől, hogy nem csu-
pán rizottóból, csevapcsicsiből, pljeskavicából áll a dalmát étlap. 
A Zori bárhol a világban kivívná a kulináris és esztétikai élveze-
tekre fogékony közönség tetszését, de Palmižana mégiscsak egy 
csupán a hajósok által megközelíthető szigetcsoport védett öble. 
A legnagyobb meglepetést a felkínált borok keltették. A fehér 
bor például egy olyan helyi borász pincészetéből származik, aki-
nek nincs ugyan saját termőterülete, de az a kétféle bor, amit elő-
állít, még az inyencek számára is különlegesen finom. 

Másnap kora reggel gyors motorosok repítettek át minket 
a szemközti Hvar-ba, hogy egy villám városnézés se marad-
jon ki a programból. Idegenvezetőnk dr. szlanyinka Anna, 

Magyarország spliti konzulja a történelmi ismereteinket néhány 
napi aktualitással is fűszerezte. Megtudtuk, hogy a csodás fekvé-
sű városban a turistákon kívül nem egy világhírű színész, spor-
toló, sőt rejtőzködő politikus is feltűnik. Az éjszakai élet közpon-
ti helyein külön vIP részleget alakítottak ki, hogy a hírességek 
zavartalanul élvezhessék a hely adottságait. 

A második napra kiírt versenyt Hvar és solta közötti távra mére-
tezték, de a gyenge szél miatt ez a futam végül nem került érté-
kelésre. A Maslinica kikötőben a Martinis Marchi étteremben 
megtanultuk, miként lesz a solta környéki olíva bogyókból kitű-
nő minőségű és extrém izesítésű olaj. számomra a kakukkfü-
ves verzió vált létszükségessé, de sajnos már csak a tavaszi idő-
szakban számíthatok utánpótlásra. A kikötő és az étterem hűen 
tükrözi a német koncesszió-tulajdonos maximalizmusát. Ahogy 
Palmižanán a kaktuszok, itt az őshonosnak egyáltalán nem 
nevezhető pálmasor jelzi a kreatív befektetők megvalósult álma-

az éjszaka toMboló szélvihar-
ban fütyülő árbocok, repkedő 
sátrak rongálták a kelleMes 
hajózásba vetett hitet, de az 
égiek Mégis MegkegyelMeztek 
a szervezőknek. reggel káprá-
zatos napsütésre ébredtünk.
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it. Gasztronómiai szempontból a helyi tradíciókat semmibe vevő 
csokis mousse tett rám mély benyomást.

Az utolsó napra egy rövid pályafutamot és a 25 csomó fölé 
erősödő szélben egy embert, hajót próbába tevő solta – Trogir 
menetet nyomott a 12 hajóból álló, 75 főt felvonultató flotta. 

A záróbuli splitben, dioclecianus császár palotája közelében, 
a divatos Bokeria street foodra hangolt éttermében zajlott. 
Miközben elégedettem kostolgattam a hely különleges mini 
hamburgerét, sikerült végre szóra bírnom a rendezvény motor-
ját, a projektet megálmodó Füzesi Tibort. kiváncsivá tett, hogy 
új piaci szereplőként hogyan képzeli megjelenését a jelenleg is 
kínálati pozícióban lévő charter piacon.

„Nyilván olyan szolgáltatást kell nyújtanunk, ami lényegesen eltér 
az eddig megszokottól, és valós igényeket elégít ki. A mostani ren-
dezvényt egy hosszabb sorozat bemutatkozásának szántuk, amit 
érzékelhetően jól fogadott a résztvevő 9 cég, akik vagy maguk 
vagy ügyfeleik számára biztosították a lehetőséget. Az 50 láb körüli 
hajókra tudatosan nem hívtunk ismert professzionális vitorlázókat. 
Az volt a célunk, hogy a csapatok minden tagja érezze, aktív részvé-
tele elengedhetetlen a tisztes eredmény eléréséhez. Mint üzleti vál-
lalkozás, nem feledkezhetünk meg támogatóinkról sem. A Porsche 
Hungária, a Generali és az Uniqua Biztosító Zrt, a Vanessia Kft, 
Mediterrán Kikötő Kft, a Dunapart Kft, a Tarining 360 Kft nem csak 
résztvevői, de támogatói is voltak a rendezvénynek, ahogy a Szent 

Tamás Pincészet, Első Mádi Borház, Sebestyén Tamás pincészet 
Szekszárd, Kúcs Gyula Pincészete Bóly is kellő muníciót biztosított 
a kikötői after sail partikhoz. Ezzel a háttérrel be mertük vállal-
ni, hogy a helyszínek nem csupán egy vitorlás verseny kikötőiként 
tudatosuljanak, hanem a résztvevők igénybe tudják venni az ott 
fellelhető legmagasabb szintű szolgáltatásokat is. A kedvező vissza-
jelzések arra bátorítanak bennünket, hogy a jövő évi rendezvényt is 
ebben a szellemben valósítsuk meg. ” 

Az megvan, hogy az agave leveleiben lévő szálakból Hvar szi-
getén csipkét vernek? ezt én is csak most tudtam meg, mert 
hiába jártam többször is a szigeten sosem volt része a program-
nak egy szakszerű idegenvezetés… (x)

az 50 láb körüli hajók-
ra tudatosan neM hívtunk 
isMert professzionális vitor-
lázókat. az volt a célunk, 
hogy a csapatok Minden 
tagja érezze, aktív részvéte-
le elengedhetetlen a tisztes 
eredMény eléréséhez.

26 TARTALOM



27

Múlt heti adriai vitorlázásunk alkalmával egyik este csodálatos 
idôben kötöttünk ki Pucisca kikötôjében. Már az öböl bejáratánál 
feltûnt a partfalon kikötött Horvát Iskola hajó. Nem volt nehéz kiszúr-
ni, egy hatalmas kétárbocos hajóról van szó, ami fiatal korával, egye-
dülálló jelenleg a földközi tenger térségében. 

Szerzô: Török László

Egy véletlen 
beteljesült álom
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a Kraljica Mora 
nevet viseli (A tenger 
királynôje) 2010-ben 
építették Korcula szi-
getén a Horvát tenge-
részeti minisztérium 
megbízásából 8 mil-
lió euróért. Azóta is 
az állam flotta hajó-
ja, Iskola hajóként 
mûködik, ezen képzik 
a flotta kadétjait.

28 TARTALOM
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Kikötés után természetesen elsétáltunk 
közelebbrôl szemügyre venni ezt a ritka 
csodát. Fényképezkedés közben észre-
vettük, hogy mozgás van a fedélzeten, 
igyekeztük beszédbe elegyedni a legény-
séggel. A hajón 28 kadét, 11 fô szaksze-
mélyzet és 2 professzor teljesített szolgá-
latot, mi a professzorokkal ismerkedtünk 
meg elôször. Engedélyt kértünk, hogy 
felmehessünk a királynôre amit meglepô 
módon azonnal meg is kaptunk. Néhány 
fotó, majd mivel zavarni nem szerettünk 
volna meghívtuk a két profot a szemköz-
ti kávézóba, hogy ott folytassuk a beszél-
getést.
Mint kiderült, ezek a vidám tanár-

emberek nem csak a tudományokban 
jártasak, hanem a vitorlázáshoz is 
remekül értenek, régóta versenyeznek 
és figyelik az európai vitorlázás híre-
it is. Beszélgetésünk fordulópontja az 
volt, mikor a jelenlévô Domonkos Gábor 

(Remete) és jómagam Török László 
(Raffica) megmutattuk képen a két 
hajót melynek csapatában versenye-
zünk. A Raffica-ra a Barcolanaról emlé-
keznek, ahol ôk is indultak egy alka-
lommal, a Remetét pedig a Balatonon 
látták, megjegyezték, méltóságteljes, 
gyönyörûen felújított vitorlásnak tart-
ják. A beszélgetésünk innen fogva új 
mederbe terelôdött. Bámészkodó turis-
tából, vitorlázóvá léptünk elô a szemük-
ben. Felajánlották, látva érdeklôdésünket 
a hajójuk iránt, hogy amennyiben 
a kapitányuk megengedi, tartsunk velük 
másnap Splitbe a hajójukon. 
Este a logisztikát szerveztük. 

Vitorlásunk, amin öten érkeztünk 
Pusicába, hogyan jön utánunk ha mi 
elmegyünk Splitbe?….. Társaink (Salánki 
Tamás, Úr Tibor, Bús Ákos) önzetlenül, 
igaz barát módjára vállalták, hogy utá-
nunk hozzák hajónkat, mi ketten pedig 

Bámészkodó turistából, vitorlázóvá lép-
tünk elô a szemükben. Felajánlották, látva 
érdeklôdésünket a hajójuk iránt, hogy ameny-
nyiben a kapitányuk megengedi, tartsunk 
velük másnap Splitbe a hajójukon. 
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pipáljuk ki bakancslistánkon az – Iskola 
Hajóval a tengeren – sort… Ezért Külön 
köszönet nekik!!!!!
Reggel 7.30. kenesei két fôs különít-

ményünk idegesen, várakozva topogott 
a móló fehér márványkövén. Várjuk, 
hogy a Kraljica Mora Kapitánya enge-
délyezze nekünk a fedélzetre lépést. 
Valamivel 8óra elôtt a kapitány megadta 
az engedélyt!!!! Felléphettünk a Hajóra.
9.00 indulás. Minden óramû szerûen, 

pontosan, fegyelmezetten történik. 
Mindenkinek megvan a dolga, a hajón 
fegyelem, igazi hierarchikus rend. Mi 
a professzorokkal töltjük az idôt, a kér-
dések sorozata tör elô belôlünk, amit ôk 
rendre megválaszolnak.
A hajó!!! épült: 2010-ben, Súlya: 378 t, 

Hossza: 47 m, Árboc magassága: 36,3 
m, Orrsudara: 9 m, Vitorlázata: 9 vitorla 
849 m2, Kezelô személyzet: 1 Kapitány, 
4 elsô tiszt, 7 tiszt, 28 kadét. Vitorlázás 
közben minden kézi vezérlésû, az erô 
áttételezéseket csigák végzik, a kötele-
ket csomókkal rögzítik, nincsen hidrau-
lika, stopperek, kizárólag a klasszikus, 
számunkra az Onedin családból ismert 
fonott kötelek, bikák, fából készült csi-
gák találhatóak a fedélzeten. Amikor 
a hajó vitorlázat nélkül megy akkor két 
soros hathengeres dízelmotor biztosít-
ja a haladást, 1300 lóerôt képviselve. 
Legrövidebben 2 mérföld alatt képes 

11 csomóról nullára megállni, 1 mér-
föld kell egy normál fordulóhoz, fél mér-
föld egy vészfordulóhoz. A fedélzet alatt 
még 2 szint található, oktatóterem, 
étkezô, konyha, kabinok, fürdôk, gépé-
szeti helységek sokaságával. 
A közel húsz mérföldes utat Split-ig úgy 

két és fél óra alatt tettük meg. Ez idô 
alatt professzor barátaink, mint kiváló 
idegenvezetôk végig mutogatták a hajó 
összes helységét, tüzetesen elmagyaráz-
tak mindent. Kikötés után elköszöntünk 
vendéglátóinktól és a kadétok sorfala 
között elhagytuk a Tenger Királynôje 
fedélzetét.

Csodálatos, felejthetet-
len élmény volt számunk-
ra ez az út. Még most 
ezt a beszámolót írva is 
a hatása alatt vagyok, 
külön öröm volt azzal talál-
kozni, hogy nemzetközi 
vizeken is szeretik, isme-
rik a Balatont, érdeklôdve 
figyelik országunk vitorlás 
sportját. Köszönet minden-
kinek aki ehhez hozzátett, 
hiszen ezzel az “útlevéllel” 
jutottunk fel erre a külön-
leges hajóra.
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dalpremier  
a porthle.hu  
portálon

https://youtu.be/erRw4qwnFAc
Nagy megtiszteltetés ért minket, mikor a Nomad zenekar a Porthole 
felületét választotta a "Csak a szélre várok" című dalának 
előpremierjéhez, mely az új albumukon a "Márványmenyasszony" 
című harmadik lemezen jelenik meg. Hallgassátok szeretetel 
a Nomad zenekartól és a porthole.hu -tól a "Csak a szélre várok" 
című számot!

PLAy
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Merlin 
barangolásai

Gelencsér GyörGy (Merlin)

FOGy AZ IdŐnk.

Balatonszemes

Balatonfenyves

FOGy BIZOny. AZ órA könyörTeLenüL FALjA A PerCekeT, eGyIk nAP PereG A MásIk 
uTán. ésZre seM vessZük. vAGy CsAk neM AkArjuk? TeGnAP MéG ZAjOs TöMeG, 
MókA, vIGAdALOM, kACAGás. MA reGGeLre, MInTHA eLváGTák vOLnA. kIürüLT 
BAdACsOny. rAGyOGó nAPsüTésBen kOrTyOLjuk A reGGeLI kávéT A kOkPITBAn, 
MIuTán vAGy HárOM TöröLköZŐveL sIkATOLTuk sZárAZrA. LeGALáBBIs eLFOGAd-
HATórA. és nICsAk, MInTHA A „HunCuT HeGy” TeTején Is FeLHŐCske TesPedne. de 
jó, MerT Már OsZLIk, FeLsZáLL, vOLT, nInCs. eZ MéG BIZTOs neM AZ ŐsZ jeLe, uGye?!
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jól megreggelizünk, majd nekiindulunk a hegynek. nem sietünk tovább, 
ráérünk ebédig. kicsit kiélvezzük a „tumultus nélküli” helyzetet. és még 
pár hordócskát meg is szeretnénk tölteni Imre barátomnál. kaptatunk 
felfelé. jól esik a séta. A borozók többsége nyitva (hiszen még nyár van, 
ugye?). szépen renoválják a romos, csupa íves nagyházat. Lett gazdá-
ja, nekifogtak. Csak éppen a stílusos boltíveket falazzák át szögletesre 
az utcafronton. na, mindegy, majd meglátjuk, ha elkészül, ráérünk akkor 
károgni, ócsárolni. Felérünk a Hordóhoz. eddig, és ne tovább, hiszen 
a hegykerülés már pár napja megesett. Csodálatos a Balaton a terasz-
ról, talán kicsit ködöske. Mint egy Lombard festmény, a párába puhu-
ló távlatokkal. Majd megeszi a napocska, semmi baj, így nyáron ez tipi-
kus is lehet. Lecsúszik egy pohárkával, tovább az Imre Borozóba. Hordók 
megtelnek, még egy deci lenyel, majd irány ebédelni. rossz hír fogad 
a vendégváróban: Zsuzsa néniék lehet, hogy idén végleg befejezik műkö-
désüket, eladják a büfét. elegük lett abból, hogy nem kapnak tisztességes 
személyzetet. Az egyik nem akart dolgozni, a másik kábítószerezett … 
nem folytatom. Ők pedig családilag nem bírják. én meg végtelenül sajnál-
nám, hiszen vagy húsz éve járunk ide, messze ez volt egyedül a legesleg-

jobb hely a „rablósoron”. Talán meggondolják magukat. vissza a kikötőbe, 
sétálunk a hajó felé. és megpillantok egy fát. Csak nem sárgul? Talán kez-
dene kiszáradni? Így, a gáton nem hiszem. Hát akkor? Ősz még nem lehet, 
ugye?!

Felejtsük el, indulunk visszafelé, keletnek. szél sehol. nagy magyar tarka 
nulla. Pedig jó harmincas délnyugatit jósoltak. Mindenesetre nem a szom-
szédba készülünk, tehát motorlázás következik a tükörsima vízen. Csak 
bámulom a nyomdokhullámokat. Mintha nem igazán nyári lenne a lát-
vány. Pedig ragyog a nap, húsz fokos a víz. de valahogy túl lágy, puha, 
sejtelmes. Hamar távolodik Badacsony, mintha párába veszne. Pedig még 
alig hagytuk el ábrahámhegyet.

Aztán megjön a szél, lendül is a hajó. Tíz felett repesztünk, nyeljük 
a kilométereket. de a napocska is szélsebesen közelíti a horizontot. Pedig 
még a délután közepe van. Azért a versenyt megnyerjük, mert éppen 
alkonyat előtt befutunk szemesre. és bizony ripsz – ropsz, besötétedik. 
nincs mit tenni, mégiscsak szeptember vége felé jár. Mindegy, rövidebb, 
hát rövidebb, azért ez még nyár – legalábbis szerintem.

„öreg este” lesz, mire a Hal álomban elénk teszik a vacsorát. egyikünk 
rántott szeletet, másikunk rántott sajtot, a többiek valamiféle halat esznek. 
szokás szerint kitűnő minden. A „ház bora” is egész iható, sőt a száraz 
vörös kimondottan kellemes. dugig tömjük magunkat. kell egy kis séta, 
hát kiballagunk a mólóra. Pár horgász üti a vizet. Patkányt sajnos nem 
látunk, nem úgy, mint azt Bogláron tapasztalhattuk. de megnyugtatnak: 
van bőven, jönnek a szétszórt etetőanyagra. Akkor jó, legalább eltakarít-
ják. Imádom őket. és tisztelem, hiszen lehet, hogy ők lesznek az „utóda-
ink”. én mindenesetre nekik drukkolok, és nem a csótánynak. de ez egy 
másik történet, most méregetem a kikötőt. 

és Megpillantok egy fát. csak 
neM sárgul? talán kezdene 
kiszáradni? így, a gáton neM 
hiszeM. hát akkor? ősz Még 
neM lehet, ugye?!
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Mintha neM igazán nyári lenne a látvány. 
pedig ragyog a nap, húsz fokos a víz. de vala-
hogy túl lágy, puha, sejtelMes. haMar távolo-
dik badacsony, Mintha párába veszne. pedig Még 
alig hagytuk el ábraháMhegyet.
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Hát bizony, akárhonnan nézem, ezt alaposan elsz@rták a felújításkor. 
eredeti felállás szerint a nyugati oldal hullámvédett részén voltak a vitor-
lások, a közforgalmú rész pedig keleten, pontosan a levezető út folyta-
tásában, a pénztárral egyetemben. és egy eszement ötlettel megfordí-
tották. A kishajók a hőbörgősbe, aki meg fel akar szállni a személyszállí-
tóra, annak meg kell kerülnie az egész hajótároló területet. Megnézném 
magamnak, ki a fene találta ezt ki – feltételezem, életében nem látott 
se hajót, se kikötőt, de még tavat sem, és lövése se volt egyrészt az ural-
kodó szélirányról, másrészt a hullámmentesítés kritériumairól. na, mind-
egy, megépítették. Aztán rájöttek, hogy igen nagy a baj. Bevertek egy 
cölöpsort v elrendezésben ide – oda, hogy azon majd megtörik a hullám 
és a rezonancia miatt kioltják egymást. A víz ezt úgy tűnik, nem olvasta, 
és tojt a tervező fejére, átjött a zrí, mintha ott sem lett volna. jé! Aztán 
bedeszkázták. A semminél persze többet ér, legalább annyit, mint a kro-
kodil farkán a csengettyű – hallani, ha jön a krokodil. valódi megoldás az 
lenne – nem csak szerintem –, ha a keleti mólót jó száz méterrel, a jelenle-
gi irányban meghosszabbítanák, majd még tizenöt métert bekanyarítanák 

a part felé, tisztességes kőszórással a végén. Tudom, nem olcsó, és a sze-
rencsétlen „fordított” elrendezés okozta kerülgetős, csupa rácsos gondok-
ra nem jelentene megoldást. Azután ott van az a bizonyos első úszómóló, 
ami az ég egy adta világon semmire se jó. vendéghelyek a külső oldalán, 
de a rövid fingerek (kereszttagok) miatt csak hat méternél kisebb hajók 
tudnának kikötni, azok is nehezen, háttal a Balaton felé úgy, hogy kilátni 
a nyílt tótükörre. Fő, hogy a beljebb eső végeken hat helyre azért ki lehet 
állni, és ez általában elégséges. ennyit a bajokról.

A temérdek hibája ellenére, ez egy rendkívül hangulatos kikötő. nyilván 
közrejátszik, hogy régi haverom az egyik kikötőmester – még keszthelyről 
az ismeretség – részint mindig szívélyesen fogad (de ez egyéni), az viszont 
nem, hogy minden tőle telhetőt megtesz a birodalmáért. Harcol a fejlesz-
tésekért, példás rendet tart, csinosítja, amit lehet … stb. és már évek óta 
van egy „spontán közösségi” élet (nem a kifoglalt legbelső mólóról beszé-
lek). A hajdani beszálló területén kialakítottak egy buli placcot. esténként 
sütnek, főznek, esznek, isznak, énekelnek (ordítanak, mint az árverési 
tehén). Momentán éppen halászlézés folyik. Majd sokáig a harsány nótá-

A HAjdAnI BesZáLLó TerüLeTén 
kIALAkÍTOTTAk eGy BuLI PLACCOT. 
esTénkénT süTnek, FŐZnek, esZ-
nek, IsZnAk, énekeLnek (OrdÍTA-
nAk, MInT AZ árverésI TeHén). és 
MéG vALAMI. MásnAP kOrA reG-
GeL seMMI nyOMA AZ esTI kOrHeLy 
TIvOrnyánAk. 
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zás. Zeng az egész kikötő. és én azon túl, hogy imádom, rendkívül nagy-
ra is értékelem. ezektől lesz több a fészek egy közönséges telephelytől. 
van egy társaság, akik azon túl, hogy együtt dajdajoznak, szeretik egy-
mást, összetartanak, uram bocsáss „családot alakítanak”. Csak gratulálni 
tudok hozzá, remek hajósok vagytok!

és még valami. Másnap kora reggel semmi nyoma az esti korhely tivor-
nyának. sehol egy szemét, széthagyott üveg vagy papír. Minden szépen 
eltüntetve, rendbe téve. ritkaság.

írtam már Balatonszemesről nem egyszer. Az igazság az, hogy min-
den ciha ellenére imádok idejönni. és igazán nem is tudom megmonda-
ni, hogy miért.

szürke, szemerkélős, hűvös reggelre ébredünk. A francba, erre már 
nem tudom ráfogni, hogy nyári. Hát csak elérkezett?! enyhe délnyugati-
ban csordogálunk, méghozzá – tetszik vagy sem – hazafelé. szóval így 
múlik ki ez a gyönyörű nyár. Csendben, komoran, színtelenül, esemény-
telenül és szomorúan. de azért akad még élet.

jön utánunk egy népes mezőny Boglár felől. A rohanógépek hamar 
elviharzanak mellettünk nyekeregve, suhogva, motorcsónakokkal övez-
ve. Itt se voltak. Majd jönnek a hetvenesek, hatalmas spinakkerekkel. 
Gyönyörűek. Mennek, mint a veszett fene ebben az alig fuvallatban. és 
ezek valódi hajók, a Balaton ékkövei. Őket követi a derékhad. na, e jeles 
karaván már nem hagy le olyan könnyen, sőt alig közelít. Ilyen díszkísé-
rettel futunk be Földvárra. Hazaértünk!

Gyorsan ledobjuk a rongyokat, amíg még szárazak. de jól tettük! Alig 
ülünk le ebédelni a Csigaházban, már neki is keseredik az égi áldás. Csak 
úgy halkan, ősziesen. összecsendülnek a búcsúpoharak. ennyi adatott. 
szavunk nem lehet, hosszú volt, mindent bejártunk, sok szépet láttunk. 
Éljen a húsztizenhatos nyár! Köszönjük! És tartogat még valamit az ősz? •

szürke, szeMerkélős, hűvös 
reggelre ébredünk. a franc-
ba, erre Már neM tudoM 
ráfogni, hogy nyári. hát csak 
elérkezett?! enyhe délnyu-
gatiban csordogálunk, Még-
hozzá – tetszik vagy seM – 
hazafelé. 
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Ha  a városban már veled van, miért nincs a hajódon?

www.brompton.hu • info@brompton.hu 



KÖRKAPCSOLÁS
2016. október

Kis szeles izgalmas 
verseny

13. optimist 
csapatbajnokság
Agárd, 2016. október 8–9. // vvsI 
A bajnokságon 14, 4 fős csapat képviseltette magát, és a kis szél-
ben izgalmas verseny alakult ki közöttük. végül a spartacus vitorlás 
egyesület csapata győzött jeney Máté, szabó roni Oszkár, verebély 
nándor és verebély Mátyásból álló csapatával, második lett 
a Balatonfüredi yacht Club, nagy Bendegúz, schultz dániel, Borbás 
Buda, Lackó dávid és demjén Oliver alkotta csapattal.

EREdméNYEK pdF
FOrrás, FOTó: BOZókI GáBOr38 TARTALOM
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. október

24 résztvevő 19 futam 
két nap alatt

A múlt hétvégén a Fertő tavi vitorlás szövetség segítségé-
vel egy háromnapos rendezvényen vehettek részt a kis vitor-
lások. Magyarország és Ausztria több pontjáról, valamint 
Marosvásárhelyről is jöttek modellvitorlázók. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, az előrejelzések szerinti eső elmaradt, jó szélben, 
napközben napsütésben telt el a három nap. Pénteken a nagyobb 
méretű, az F5-M osztálynak rendeztünk futamokat. 13 hajó állt rajt-
hoz. erős délkeleti szélben folyt a verseny. sajnos a tó amúgy is 
alacsony vízszintje miatt a szél elfújta a vizet a hajók alól, délután-
ra néhány helyen emiatt több megfeneklés is történt. szerencsére 
a jó kedvet azért nem vitte el. Eredmények : 1. ifj. Csóka László, 2. 
Oberreiter Gerard, 3. Országh Tibor szombaton és vasárnap a kisebb 
merülésű F5-e hajóosztályok versenyét rendeztük. szerencsére 
ezeknek a hajóknak elegendő volt a meglévő vízmélység is. A 24 
résztvevőnek a két nap alatt 19 futamot tudtunk megrendezni, 
szombaton élénk, vasárnap mérsékelt szélben. Eredmények : 1. ifj 
Csóka László, 2. Kiss Miklós, 3. Országh Tibor 

rc Modellvitorlás verseny
Fertő tó, 2016. október 14–16.

FOrrás, FOTó: HOrváTH ZsOLT
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. október

Eredmények a pálya-
verseny alapján

pempő Kupa- Jordán gábor 
emlékverseny
siófok, 2016. október 8–9.
Október elején rendezte hagyományos őszi túra és pályaversenyét 
a siófoki BHse. szombatra túraverseny, vasárnapra pedig pályaver-
seny volt tervezve. sajnos az időjárás nem fogadta teljesen a kegyeibe 
a hétvégén a versenyzőket, így csak a szombati napon rendezett túra-
verseny eredménye alapján hírdettek győzteseket.

FOtÓK  & EREdméNYEK 
FOrrás: COMPAss, www.BHsesIOFOk.Hu
FOTó: dunAI ZOLTán 'ZOLkA'
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. október

Őszi regatta ySt ix. forduló
Balatonkenese, 2016. október 22.
Az Őszi regattán, a ys Trophy 9. állomásán 41 egység vágott neki 
csodás napsütésben a kenese-Aliga-kenese-Almádi-kenese táv-
nak. 5-9 csomós, változó irányú, eleinte ény-i, majd d-dnyI szél fújt. 
Abszolútban a leggyorsabb egység a Litkey Farkas kormányozta Fanatic 
volt. A ysI kategóriában soponyai Gézáék a kisboleró-val bizonyultak 
a leggyorsabbnak, a ys II-es hajók versenyét a szirákó nyerte, jakab 
László vezényletével, míg a legjobb ysIII-as egység a vámpír lett dr. 
Pető Béla kormányzásával. Gratulálunk a dobogósoknak és köszönet az 
összes versenyzőnek, hogy itt voltatok! jövőre találkozunk!

EREdméNYEK 
FOTó, FOrrás: kenese MArInA- 
POrT vse FACeBOOk

Abszolútban a leggyorsabb 
a Fanatic volt.
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VÁgjÁK a FÁKat 
aLSÓöRSöN 
sZerZŐ: POrTHOLe

váGják A FákAT ALsóörsön A keMPInG MeLLeTT. és neM AkárMILyen kIs 
véZnA FákróL vAn sZó, HAneM nAGy, GyöGyörű öreG FákróL BesZé-
Lünk. úGy LáTsZIk, Már IdeI Is eLjuTOTT BudAPesT FAkIváGásI HOBBIjA. 
vAGy AZ Is LeHeT, HOGy éPüL vALAMI? eseTLeG eGy új kIköTŐ?

Új kikötő épül?

FOTó: POrTHOLe, MedITerrAnkIkOTO.Hu (nyITókéP), PeLsOCAMPInG.Hu (LáTványkéPek)
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A képet a mediterrankikoto.hu oldaláról kölcsönöztük.

A látványképeket pelsocamping.hu oldaláról kölcsönöztük.

AZTán kIderüLT, HOGy MásnAk Is vAn ITT enGedéLye. A PeLsO 
keMPInG sZInTén TerveZ kIköTŐT, BŐvÍTésT és MInden FöLdI jóT. 
A keMPInGnek 2014 óTA új TuLAjdOnOsA vAn. AZ Ő LáTványTer-
vükön Fák neM nAGyOn sZerePeLnek, sZóvAL eZ PAssZOL Is.

A MedITerrAnkIkOTO.Hu weBOLdALán érdekes 
InFOrMáCIókrA BukkAnTunk. (TeGyük HOZZá, 
HOGy A weBOLdAL sZöveGe 2011 óTA váLTOZAT-
LAn.) esZerInT 2011 óTA rendeLkeZnek érvényes 
eLvI éPÍTésI enGedéLLyeL és enGedéLyeZTeTés 
ALATT vAn A kIköTŐ vÍZjOGI LéTesÍTésI enGedéLy 
Terve Is.
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KIKötŐ · vágják a fákat Alsóörsön 

A mediterrankikoto.hu weboldalán érdekes 
információkra bukkantunk. Tegyük hozzá, hogy 
a weboldal szövege 2011 óta változatlan.

eszerint 2011 óta rendelkeznek érvényes elvi 
építési engedéllyel és engedélyeztetés alatt 
van a kikötő vízjogi létesítési engedély terve is. 
A weboldalt utoljára október elején frissítették, 
ekkor a kapcsolattartó személye került megvál-
toztatásra, illetve a befektetők már megvalósult 
projektjeit tüntették fel.

A beruházó és fejlesztő a Mediterrán kikötő 
Ingatlanforgalmazó kft. viszont a telefonszám az 
Ari Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási kft-hez 
tartozik. Innentől kicsit elvesztünk a beruházá-
sok, létező, de nem pont úgy kinéző helyszínek 

és épületek, ingatlanok között.
Aztán kiderült, hogy másnak is van itt engedé-
lye. A Pelso Kemping szintén tervez kikötőt, 
bővítést és minden földi jót. A kempingnek 2014 
óta új tulajdonosa van.

Az ő látványtervükön fák nem nagyon sze-
repelnek, szóval ez passzol is. viszont a háza-

kat hajótípusok alapján nevezték el, találtunk 
Melges, Asso és Flaar nevű házat is.

A Pelso Camping kft. célja, az önkormányzattal 
szoros együttműködésben a kemping fejleszté-
se, közös célok mentén haladva és a kemping 
értékeit megőrizve a szálló-és rendezvény ven-
dégek számának növelése. 

az engedélyeztetési tervet szívesen 
megosztjuk az érdeklődőkkel.

azért viszont kár, hogy 
Magyarországon az építkezé-
seket az összes fa kiírtásával 
kezdjük, hogy aztán újraparko-
síthassuk az egészet.

pdF

pelso keMping
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NOVEMBER
DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2016.11.11-11.13. Magyar nyelv napja Balatonfüred, kisfaludy Galéria, kiserdő,  

Anna Grand Hotel
www.balatonfured.hu

2016.11.12. Márton napi libavacsora Badacsonytördemic, Hősök útja 12. (Faluház) www.badacsonytordemic.hu
2016.11.12. Holdfénytúra Gyenesdiás, Természet Háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.11.12. Márton napi Zöld est Gyenesdiás, községháza www.gyenesdias.info.hu
2016.11.12. Márton nap keszthely, Múzeum utca 2. 
2016.11.12-11.13. Márton napi Családi Fesztivál Hévíz, Tavirózsa utca www.heviz.hu
2016.11.19-11.20. BALATOn MArATOn www.futanet.hu
2016.11.25. Betlehem állítás Balatonfüred, Piros templom tere
2016.11.25-12.23. Aranycsengő Adventi vásár siófok, Fő tér www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.11.25-01.25. városi jégpálya siófok, Fő tér www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.11.26. 100 HunGArIkuM BOrMusTrA keszthely, Balaton színház www.balatonszinhaz.hu
2016.11.27. Advent fényei Balatonfüred, Balaton szabadidő  

és konferencia központ
www.vaszaryvilla.hu

2016.11.27. ádventi játszóház Balatonmagyaród, kápolnapuszta,  
Bivalyrezervátum

bfnp.hu

2016.11.27-01.03. AdvenT és kAráCsOny kesZTHeLyen keszthely, Több helyszínen www.keszthely.hu
2016.11.27-12.18. karácsoynváró napok Tihany, Mádl Ferenc tér, németh László  

Művelődési Ház
2016.12.01- Tapolca városi képzőművész kör  

év végi tárlata
Tapolca, kisfaludy utca 2-6. www.tapolcatamasimk.hu

2016.12.03. XIII. Forralt bor főzőverseny Badacsonytördemic, Hősök útja 12. (Faluház) www.badacsonytordemic.hu
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2016.12.03. vII. Tihanyi Forraltbor Főző verseny Tihany, Mádl Ferenc tér
2016.12.03-12.04. AdvenTI vásár Balatonalmádi www.balaton-almadi.hu 
2016.12.04. MIkuLás vOnAT Balatonfenyves www.balatonfenyvesen.hu
2016.12.04. Barlangi Mikulás program  

a Lóczy-barlangban családok részére
Balatonfüred, Lóczy-barlang bejárat bfnp.hu

2016.12.06. Barlangi Mikulás program a Csodabogyós-
barlangban 10 éven felüli gyerekekkel érke-
zőknek

Balatonederics, Csodabogyós-barlang bázis-
épülete

bfnp.hu

2016.12.06. Mikulás Mesekastély Balatonfüred, Balaton szabadidő központ
2016.12.06-12.10. Gyermekkönyvhét Balatonfüred, városi könyvtár www.bfured-konyvtar.hu

Mikulásváró
A balatonfüredi Lóczy-barlangban a Barlangi Mikulás program keretében lámpások fognak világítani, 
melyek fényénél szent Miklós püspök, az első Mikulás életének legérdekesebb fejezeteiből életképeket 
rendeznek be. végigsétálva a barlangon minden állomásnál egy-egy rövid történetet hallhatnak a részt-
vevők. A barlang környéki erdőben kis papírmikulásokat kereshetnek a gyerekek, akinek sikerül megtalálni 
egyet, ajándékot kap. Időpont: óvodások részére: december 1-2., 5-6; családok részére: december 4. 

2016. december 6. Barlangi kalandtúra. kedvezmény az alap túrán a 10 éven felüli gyermekkel jelent-
kezőknek: 5.000 Ft/felnőtt; 3.000 Ft/10-18 éves. előzetes bejelentkezés szükséges! www.bfnp.hu

A MIkuLássAL TöBB TeLePüLésen Is 
TALáLkOZHATunk A BALATOn környékén 
deCeMBer eLején

eXTrA AjánLAT:
BArLANGI MIKULáS PrOGrAM A BALATONEDErICSI CSODABOGyóS-BArLANGBAN

A balatonfüredi Balaton 
szabadidő központban decem-
ber 3-án Mikulás Mesekastély 
várja a legkisebbeket. Felsőörsre 
és Tapolcára december 3-án, 
Alsóörsre december 5-én, 
nagyvázsonyba december 6-án 
látogat el a Télapó. december 
3-án mikuláshajó indul 
siófokról, másnap pedig miku-
lásvonatot indítanak a kisvasút 
nyomvonalán Balatonfenyves 
és somogyszentpál között. 
Balatonkenesén december 9-én 
lesz a Mini Mikulás Ünnep.
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