
Az elmúlt években minden olyan egyszerûnek tûnt, de mára a globális jólét, a 
megállíthatatlannak tûnô fejlôdés gyönyörû álma szertefoszlott. A hitelki-
helyezés kényszerétôl felfûtött bankok a fogyasztás ösztönzésének kitûnô 
terepére akadtak, amikor a hajózást vették célba. A felnôttkor értékes játék-
szer-ideáljai az aszfaltról a kikötôk zárt világába költöztek. Lassan a macerás 
és sokak számára kényelmetlen vitorlásokat a látszólag egyszerûbben 
kezelhetô motoros jachtok tulajdonlása váltotta fel, az eladások túlnyomó 
többsége is itt realizálódott. A világ nagy hajókiállításai is hûen tükrözték a 
tendenciákat.

Bár Magyarországon a vitorlázás tradíciói és infrastruktúrája lényegesen 
jobb feltételeket kínáltak a hajósoknak, mégis úgy tûnt, hogy mostanáig 
több motorost értékesítettek – elsôsorban a látványos marketingnek, a laza 
hitelkonstrukcióknak és a horvátországi áfamentességnek köszönhetôen. 
Így a Budapest Boat Show – igazodva a nemzetközi trendekhez – évrôl évre 
növekvô látogatói és kiállítói rekordokkal büszkélkedhetett. Kezdetben egyik 
mellékszereplôje volt a tavaszi nagy kiállítások kínálatának, aztán a félreesô 
pavilonokból egyre nagyobb helyet kiérdemelve költözhetett végül a legna-
gyobba, a 20 000 m2-es „A”-ba. 

Budapest 

Négylábú 
hajósok 
Kutyák a fedélzeten
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balatoN-átcsúszás
Adrenalin vs. biztonság

Boat Show 2010



Megszabadulva társbérlôitôl, az önálló hajókiállítás is megvalósulhatott, sôt, a 
nemzetközi kiállítási programhoz igazodva levált a tullni show-val való lehetetlen 
egyidejûségrôl is. 
A fejlett világban a hajókiállításokat a gazdaság hômérôjének is tekintik, mely 
érzékenyen reagál a gazdasági környezet állapotának változásaira. Nyilvánvaló, 
hogy egy mély recesszió elsôsorban a szabadidôs költekezést blokkolja, így a ha-
józási szegmens értékesítési mutatóiból következtetni lehet a gazdaság állapotára, 
trendjeire. Egy olyan országban, mint a mienk, ahol a válság egy frontális ütközés 
erejével bénította a folyamatokat, erre a hômérôre nem igazán volt szükség, mégis 
érdekes következtetéseket lehet levonni a kiállítás látványos átrendezôdésébôl.
2009-ben önálló kiállításon nézelôdhettünk, mivel a 2008-as értékesítést még 
nem érintette a Lehmann Brothers ôszi bedôlése. Bár már minden recsegett-
ropogott, a remény, hogy csak átmeneti, múló rosszullét nehezíti életünket, 
bizakodó tömegeket vonzott a kôbányai vásárvárosba. Az ismert körülmények 
azonban a mostani, 2010-es kiállítás megrendezhetôségét is kétségessé 
tették. A szervezôk jó érzékkel reagáltak, amikor a motoros piac megtorpanását 
észlelve visszatértek a kezdetekhez, és a vitorlázást állították a Budapest Boat 
Show arculatának középpontjába. Nyilvánvalóan nem az történt, hogy a vitor-
lás-szegmens eladásai növekedtek, hanem láthatóvá vált, hogy a szabadidôs 
célpontok között a válság felértékelte az olyan tevékenységeket, ahol a termé-
szet energiái hasznosulnak a dráguló fosszilis üzemanyagokkal szemben. Az 
adriai kikötôk annak ellenére is eltávolodtak, hogy korszerû autópályán érhetjük 
el ôket. Újra felfedeztük a Balatont, és a hazai vitorlázásban egyre többen 
találnak megnyugvást. A kikötôi közösségek aktivitása is jól érzékelhetô. Soha 
ennyien nem vettek részt vitorlásversenyeken, nem volt ennyi esemény – 
köszönhetô ez a játékba most bekapcsolódó „amatôröknek” is. 
A 2010-es kiállítást az új, kisebb, de korszerûbb, belmagasságával is kelleme-
sebb hatású G pavilonba szervezték, eredetileg önálló eseményként. Bizonyára 
gazdálkodási kényszertôl vezérelve, az utolsó pillanatban azonban megváltoztat-
ták az idôpontot, és az Utazás kiállítás mellékprogramjára lefokozva visszahe-
lyezték a szakmai szempontból igen szerencsétlen márciusi, a tullni kiállítással 

ismét egyezô hétvégére. A szervezôk 
pesszimizmusa nem volt megalapo-
zott. Az új csarnokban minden talpalat-
nyi helyet sikerült értékesíteniük. Több 
késôi jelentkezônek már nem is jutott 
stand. Az Utazás kiállítás közelsége 
sem rontotta le a látogatói összetételt, 
az értô hajós közönség bôven biztosí-
tott elegendô érdeklôdôt. 
A várakozásnak megfelelôen a vitorlás 
hajók száma és részaránya jelentôsen 
megnövekedett, csupán a motoros 
szegmensbôl tûntek el a magyar vize-
ken nem is használható tengeri jach-

tok. Örvendetes esemény a professzionális chartervállalkozások megjelenése, 
kifejezetten a balatoni igények kielégítésére. Az új szolgáltatás nem csupán 
szélesebb tömegek számára teszi lehetôvé a minôségi hajózást, de a szezon 
meghosszabbításával a tó idegenforgalmi hasznosulását is elôsegíti.
Sajnos néhány kellemetlen jelenség is megkeserítette a kiállítók, látogatók 
életét. A színpadi show lehet jópofa színfoltja egy kiállításnak, de ha a hangef-
fektusok a csarnok egyharmadán lehetetlenné teszik az élôbeszéd megértését, 
akkor az ilyen elôadás talán több kárt okoz, mint az az eszement fenyegetô, aki 
miatt vasárnap délután idô elôtt voltunk kénytelenek elhagyni a kiállítást.
A terrorfenyegetés nem játék – érthetô volt tehát a szervezôk és a rendôrség 
eljárása a kiállítás kiürítésére. Emiatt senki sem okolhatja a rendezôket. Példás 
gyorsasággal tájékoztatták a látogatókat is lehetséges kártalanításukról. A 
kiállítók kétségbeesését azonban senki nem próbálta lecsillapítani. A szervezett 
bontási logisztika meghiúsulását, a kavarodásban eltûnt értékek pótlását 
valakinek meg kell térítenie. Ha a kiállítóknak kell viselniük a következményeket, 
akkor hiába köszöntene be a várt gazdasági fellendülés, a jövô évi Boat Show 
nehezen lesz megrendezhetô.                  gerô andrás

a hajókiállítás forgatagában, sétálva a sorok 
között egy ôsöreg medvére lettem figyel-
mes. Egy skatulyából elôhúzott Piszkos 

Fred. Hm… A sok csilli-villi felszerelés és hajós 
cipô, ruha között furcsa látványt nyújtott. Egy-
másra és egymásba tekintve egy darabig szavak 
nélkül beszélgettünk, majd mindkettônk számára 
jólesett ismeretlen ismerôsként szóba is elegyed-
ni. A joviális, csendes megfigyelô hangján kez-
dett beszélni: Mióta ember él a Földön, a hajózás 
örökös öröm és kihívás. Persze felhasználható 
szállításra, helyváltoztatásra, békés és hábo-
rús célokra egyaránt, a hajós számára azonban 

mindez csak ok az elindulásra. És minden út egy 
újabb kihívás, egy új találkozás a Természetfölöt-
tivel. Vajon ebben a forgatagban hányan tudják 
mindezt?
Viharos vizek nevelik a jó tengerészt – bölcselked-
tem válaszul, igyekezvén felvenni a diktált ritmust. 
Vélhetôen azok tudják ezt, akiknek elegendô ideje 
és lehetôsége volt hajózni e tudás megszerzésé-
hez. A bölcsesség nem idô és nem életkor kérdé-
se – taglózott le most már a tenger mormogására 
emlékeztetô hangon. Láttad már Magyarország 
térképét? Tavak, folyók, csatornák. A belvízi ha-
józás Mekkája lehetne. Tehát a lehetôség is adott 

bôven. Akkor hát mi a válaszod, ifjú barátom?
Igaza volt! Szívem szerint ott azonnal elsüly-
lyedtem volna szégyenemben. Az életösztön 
azonban nem engedte, hogy havariát üzenjek. 
Lázasan kutattam a megoldást az elmémben. 
Erôlködtem, erôlködtem, de nem ment. Huncutul 
mosolygó szemébe néztem, és görcsös akará-
somat elengedve talán telepatikusan láttatott ve-
lem egy jövôképet. Érezte, hogy szelet fogtam, és 
újra belekezdett. A hangok most már az óceánok 
zúgására emlékeztettek.
Nézz körül! Mit látsz? A jelen egy viszonylag szûk 
– legalábbis látszólag – pénzes elit magánklub-
jának és a vérprofi versenyzôknek az elegye.  Jól 
van ez így? Talán. Ez a világ része. Ilyen mindig 

Egy kiállítás népei
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 tartalom volt, és mindig lesz. Csakúgy, ahogy egykor az 
autózás is úri mulatság volt, a teniszezés pedig 
nemkülönben. A csontjaimban viszont érzem, 
hogy új szelekkel új résztvevôk érkeznek! Ahogy 
az osztrák hegyeket osztrák, úgy a magyar vi-
zeket kora tavasztól késô ôszig magyar csalá-
dok százezrei népesítik be. A belföldi turizmus 
a lovaglás és a modern ló, a kerékpár mellett a 
hajózás legkülönbözôbb lehetôségeit és kombi-
nációit kínálja annak érdekében, hogy a közös 
élmények a családok összetartozását erôsítsék. 
Kis, közepes és nagyobb közösségek alakulnak, 
és az egymásra figyelés természetes formái a tár-
sadalmunk mindennapjaiba is visszaköltöznek. A 

képdoboz folyamatos tudattompító és lélekölô 
bambulása helyett az újonnan épülô kikötôk so-
kaságában gyermekek hancúroznak egymással, 
a szülôk beszélgetnek(!), a nagyszülôk a termé-
szet bölcsességeire tanítják az unokákat. Az iga-
zi kihívás az egység megteremtése a szétaprózó-
dással szemben. Ahol az egyediség a közösség 
színességét gazdagítja, és nem a kitûnni, az 
elkülönülni vágyást jelenti. Mert a vízen, a hajón, 
különösen a viharban ezek a szabályok, ez a túl-
élés eszközrendszere. 
Vannak hajósaink a világ tengerein. A magyar ha-
jósnak, ahogy a magyar tudósnak vagy a magyar 
szakmunkásnak, nagyon jó a híre. Mert a szak-

tudása a természet iránti alázattal, kreativitással 
és jó ösztönökkel van keverve. És zászlóvivôi 
mindannak a tudásnak, amelynek a széles körû 
eljöveteléhez immáron elérkezett az idô. Egy szel-
lemiségi forradalom a béke köntösében. Hajók, 
hajók, hajók, kikötôk és kikötôk, ameddig csak a 
szem ellát. Egy új magyar hajós társadalom van 
ébredôben.
Amíg beszélt, mosoly bujkált a hangjában, nem 
minôsített, nem ítélkezett. Majd ahogy jött, úgy 
ment. Mire magamhoz tértem, ô már régen más 
vizeken suhant, lebegett. Köszönöm a beszélge-
tést és a tanítást! Jó szelet, szellem Fred!
                       horváth géza,  Balatonlelle

a Két Fiatal Újságíró épp a 
Porthole standján múlatta 
az idôt, mikor az elsô gya-

nús jelre figyelmesek lettek: egy 
biztonsági ôr futott el az orruk elôtt, 
URH-rádiójából pedig az alábbi 
foszlányokat csípték el: „Bomba-
riadó… kiüríteni az épületet… mi-
nél elôbb”. Nem tudták mire vélni 
a dolgot, így hát kávézgattak-be-
szélgettek tovább. Aztán jött a 
hivatalos verzió – immár a pavilon 
hangszóróin át, technikai okokra 
hivatkozva. A reakció igen vegyes 
volt: akadt, aki azonnal kirohant 
az épületbôl, sok kiállító pedig 
– portékáját féltve – csomagolni 
kezdett. A Két Fiatal Újságíró ek-
kor arra gondolt, minô szerencse, 

hogy az ô értékeik fôként szellemi 
természetûek, így összecsapták 
a laptopjukat, és a felszólításnak 
megfelelôen kisétáltak a pavilon-
ból. A szabadtéren aztán nem várt 
fesztiválhangulatba csöppentek: 
miközben méretes pelyhekben 
szállingózott a hó, az emberek 
vidáman falták a kültéri büfék kí-
nálatát. A Két Fiatal Újságíró ekkor 
már sejtette: a bombariadó a hur-
ka-kolbász lobbi szabotázsakciója 
volt. Aztán megjelent a kékvillogós 
autó, és – felelôsséget érezvén 
az összegyûlt tömegek egész-
ségéért – a „Hölgyeim és uraim, 
kérem, fejezzék be az étkezést 
és hagyják el az Expo területét!” 
figyelmeztetést harsogva megpró-

bálta kiterelni a közönséget. Így 
a Két Fiatal Újságíró csatlakozott 
egy kiállítókból verbuválódott sza-
badcsapathoz, hogy belevessék 
magukat a kôbányai délutánba. 
A társaság egyik része végül egy 
gyorsétteremben vert tanyát, fiata-
labbik fele pedig – nem elszakad-
ván a vizes tematikától – a Sellô 
Sörözôbe vette be magát. A Két 
Fiatal Újságíró ekkor ráeszmélt: 
a bombariadó a környékbeli ven-
déglátósok rafinált húzása lehe-
tett. Miközben az események fe-
szültségét némi szeszben oldották 
fel, a mobilkommunikáció minden 
lehetséges eszközével felvértez-
ve folyamatosan informálódtak a 
friss fejleményekrôl. Így kapták a 
hírt is: hamarosan visszaengedik 
a kiállítókat megszokott helyük-
re. A Két Fiatal Újságíró ekkor 
érezte, szólítja ôket a kötelesség: 
dacolva a fagyos szelekkel, ideje 
felkerekedniük, hogy aztán majd 
nekiállhassanak a holmik szét- és 
összeszedésének. Éhesen, fá-
radtan és a feladat súlyától meg-

részegülve érkeztek a tetthelyre, 
azon lamentálva, hátha legalább 
a kolbászospult újra megnyit a 
visszaszivárgó emberek kedvé-
ben járva – de nem így történt. 
Ellenben fény derült a tényre: útjuk 
fölösleges volt, itt már aznap pa-
kolás nemigen lesz, csak hosszú 
sorállás után kaparinthatók meg 
a bent felejtett személyes értékek. 
A Két Fiatal Újságíró ekkor arra 
gondolt: az emberiség biztosan 
vétkezett, a bombariadó pedig az 
égiek sorscsapása lehetett. Körül-
néztek a kôbányai sötétségben, 
és nem láttak semmi vigasztalót: 
délutánjuk a kutyáké, pénzük a 
Sellôé lett, az idôjárás pedig egy-
re csak kellemetlenebbé vált. Így 
hát bízva a (hajós) közösségiség 
erejében, gyorsan lestoppolták az 
elsô szimpatikus autót, és a Város 
felé vették az irányt. A Két Fiatal 
Újságíró ekkor már érezte: azna-
pi megpróbáltatásaik a vége felé 
járnak, másnap pedig már várja 
ôket a munka, remélhetôleg keve-
sebb bosszúsággal. tzs

Egy bombariadó margójára
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olvasói levelek 

semaine Internationale de cannes 
Az évad legelsô versenyeinek egyike, a nemzetközi finn 
dingi regatta idén rendesen megtréfálta a februári szürke 
hétköznapok alatt a napfényes francia riviéráról álmodozókat, 
nem kifejezetten nyárias idôjárásával.  

szörf versenynaptár 2010.

Utánpótlás
Az év vitorlázója, vadnai Benji laserben folytatja 

sail the gulf
470-es helyzetfelmérés és élménybeszámoló katarból

beszélgetés gádorfalvi áronnal
A tárgyalóasztal a leghullámosabb pálya

zsüri-szoba
A vitorlázók körében komoly visszhangot váltott ki a Magyar 
vitorlás szövetség októberi, versenyrendezésekkel kapcsolatos 
határozata. Mára a kedélyek megnyugodni látszanak és így 
hozzáfûzhetô néhány megjegyzés az említett határozathoz.

e30
különös színfoltja a honi vitorláséletnek az európa 30-as 
osztály. Miközben a fejlôdési irányok, az osztálypolitika az 
egységes tervezésû típusokat részesítik elônyben, addig itt van 
ez a 24 egységbôl álló csapat, amelynek tagjai közt keresve 
sem találhatunk akár csak két egyforma hajót 

kékszalag kihívók
Bezárt a lipót, épül a Fergeteg 

Múltidézô
kádár Gábor (keszeg) olvasónk ôshajós médiumok 
avatott gyûjtôjeként néhány lenyûgözô emlékkel állított be 
szerkesztôségünkbe 

balaton-átcsúszás
Idén végre több mint egy hónapig vastag jég borította a 
Balatont, hosszú szünet után újra elôkerültek a jégszörfök, 
jégvitorlások a garázs mélyérôl. heteken át kemény mínuszok 
dagasztották a jeget, már lehetett sejteni, hogy vastagsága a tó 
egész felületén bôven elég arra, hogy járni lehessen rajta 

tavaszi kutyaszemle
legénység négylábon 

borulás, kutatás és mentés – esettanulmány

bérhajózás
A szocreál kánaánon túl, a Marx téren innen, a lenin körút 
partján állott a Bkv palota. Azaz a Belkereskedelmi kölcsönzô 
vállalat irodája. Amint neszét vettük, hogy február végén melyik 
napon lehet elôjegyezni nyárra bérhajót, már az azt megelôzô 
nap délben odasorakoztunk. 

bs Fûzfô, a zöld kikötô
vitorlázó, szörf- és horgászotthon 14 hektáron 

az algagátlásról – kérdések és válaszok 

Vagyonadó
valószínûleg már mindenki olvasott errôl a témáról, mégis 
úgy gondolom, érdemes néhány szót ejteni róla, mivel 
még nem jártak le a bevallási és befizetési határidôk, vagy 
legalábbis nem mind 
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hajók horgonyfényként használnak. Kár, hogy 
az egyébként kiválóan induló lap ilyen szak-
mai tévedéseknek helyt ad. Úgyhogy kedves 
sporttársak, várjunk még a fedélzeti fények 
lerugdosásával!

kövendi Dénes

Szövetségi ügyek
Elôrebocsátom: nem vagyok jogász, akik biz-
tosan találnak több hibát is a tervezetben. Ne-
kem ezek tûntek fel, és nagyon zavarnak:
„Biztosítani kell a tagok egyenlôségét!” 1 tag 
legyen 1 szavazat!
2010-ben 120 tagja van az MVSZ nek, akik ösz-
szességében kb. 270 szavazattal rendelkeznek 
a közgyûlésen. Nagy vagy sikeres egyesületek 
több képviselôt delegálhatnak, mint a kisebbek.
Az egyesülési jogról szóló törvény leírja, hogy a 
legfelsôbb szerv vagy a tagok összessége (120 
tag), vagy a tagok által közvetlenül választott 
testület.
Miután errôl a választásról a jelenlegi alapsza-
bály nem rendelkezik, csak és kizárólagosan 
a tagok összessége (120 tag) szavazhat az új 
alapszabályról, más esetben – szerintem – nem 
törvényesen jár el a közgyûlés.  Meg kell szün-
tetni a jelenlegi szabályt, és a jövôben biztosíta-
ni, hogy: „minden klubnak csak egy képviselôje 
legyen a közgyûlésen!”
Az MVSZ tagja az ISAF-nak, ahol minden tagor-
szágnak csak egy szavazata van a közgyûlésen! 
Kína vagy Liechtenstein, USA vagy Andorra, 
mindenki egy jelöltet küldhet a General As-
sembly-re. 
A közhasznúságról:
Az ISAF-tagsággal az MVSZ magára nézve 
kötelezônek ismeri el a ISAF és EUROSAF alap-
szabályát és szabályzatait. Az ISAF adminiszt-
rációs szolgáltatást kínál mindenkinek, tagsági 
viszonytól függetlenül, annak érdekében, hogy 
segítse a vitorlázást.
Ennek ellenére a tervezetben most hiányzik, 

hogy bármely más harmadik személy (nem 
MVSZ-tag) is igénybe veheti a szövetség köz-
hasznú szolgáltatásait.  Ez a közhasznúságnak 
csupán az egyik feltétele, de ha ez nincs bent, 
akkor nincs közhasznúság.
Közhasznú vagy kiemelten közhasznú szerve-
zet-e az MVSZ?
Akkor kiemelten közhasznú, ha
- olyan közhasznú tevékenység szerepel céljai 
között, amely törvényben rögzített állami, önkor-
mányzati feladat,
- konkrétan meg kell határozni az alapszabály-
ban a feladatot meghatározó törvényt.
Én ezt a célt és a törvényi hivatkozást megneve-
sítve nem találtam a módosított alapszabályban. 
Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de csak 
odaírni, hogy állami illetôleg helyi önkormányza-
ti közfeladatok megvalósításáról gondoskodik, 
szerintem nem elég.
Véleményem szerint az alapszabály-tervezetet 
ebben a formájában nem szabad megszavazni. 
Még akkor sem, ha a jelenlegi szavazati arányok 
nem sok esélyt adnak az általam vázolt elvek ér-
vényre juttatásának. Ezek nagyon kritikus pon-
tok, melyeket megnyugtatóan tisztázni kell. 

Jó szelet!
szeremley lászló

Pannon Yacht Club SE
Vénusz II

Véleményem szerint nem az a kérdés, hogy 
kell-e alternatív Vitorlás Szövetség, sokkal in-
kább fontos, hogy a privilegizált helyzetben lévô 
országos szakszövetség jól, törvényesen és ha-
tékonyan mûködjön.
A soron következô MVSZ közgyûlés elvben 
lehetôséget biztosítana arra, hogy a tagság 
e három, fent megjelölt követelményt érvé-
nyesítse. A közgyûlésnek határoznia kell a 
Szövetség új alapszabályáról. Az alapsza-
bály-tervezetet felkészült szakemberekbôl álló 
bizottság készítette elô és a hatályos jogsza-
bályi környezethez igazította, ugyanakkor a 

javasolt alapszabály a tagszervek közgyûlési 
szavazati joga tekintetében nem orvosolja az 
aránytalanságokat. A szavazati arányok diffe-
renciálása jelenleg és a tervezett módosítás-
ban is az élsportban elért eredmények figye-
lembevételével történik.
A probléma kétirányú,
a) az egyes tagszervek közgyûlési képviseleté-
nek aránytalanul magas mértéke az egyik hiba, 
míg a másik, hogy
b) a tagszerv közgyûlési többlet-képviseletét 
csupán egyetlen szempont, az élsportban elért 
eredmény alapozza meg. 
Nem indokolt és cseppet sem demokratikus, 
hogy két azonos taglétszámú tagszerv között 
akár hatszoros szavazati arány-eltérés állhat 
fenn. Véleményem szerint az arányeltolódás leg-
feljebb dupla mértékû lehetne. Így volna biztosít-
ható, hogy a közgyûlés mûködése megfeleljen a 
törvényesség és a tisztesség követelményének.
A megoldást abban látom, hogy
a) gátat kell szabni a taglétszám alapján járó 
szavazatok és az eredményesség premizálá-
sából eredô szavazatok jelentôs aránytalansá-
gának,
b) az eredményesség mellett más szempon-
tot – például a vagyoni hozzájárulások mérté-
két – is értékelni kell, mint többlet-képviseletet 
eredményezô tényezôt.
Az új alapszabály-tervezetnek kétségtelen eré-
nye azon rendelkezése, hogy a tagszerv any-
nyi képviselôvel kell képviseltesse magát a 
közgyûlésen, ahány szavazata van. A változta-
tás megszünteti a meghatalmazással szavazók 
létjogosultságát, de jól mûködni csak akkor fog, 
ha az alapszabály szavazati jogot kizárólag 
a tárgyévben versenyengedéllyel rendelkezô, 
felnôtt klubtag sportolónak biztosít.
Az elején azt írtam, hogy elvben van lehetôség 
a változtatásra. Ez valóban csak elvi lehetôség, 
mivel az alapszabály szavazati arányainak meg-
változtatását az aránytalanság haszonélvezôinek 
kéne megszavaznia a közgyûlésen. Könnyen 
megállapítható, hogy a circulus vitiosus csap-
dájába estünk.

bodnár Imre (LVE)

Lapunkról
Bevallom, mikor elôször olvastam az ideoló-
giát, hogyaszongya „magunknak írjuk”, hajósok, 
hajósoknak, arra gondoltam, hogy nocsak: ilyen 
még nem volt. Ez akkor itt egy piaci rés... az 
pedig nem jó, mert ereszt. Be kell tömni jó vas-
tagon. Lehetôleg néhány egész oldalas, 40-50 
milliós hajó hirdetésével. Mellé kell gereblyézni 
valami tartalmat, színes képeket, és kész az in-
gyenes nyomdaipari termék. Köszönjük, kérjük 
a következôt...
Aztán meghozta a postás, és elkezdtem olvasni. 
(Gyakorlatilag rávetettem magam, mint minden-
re, amiben kiéhezett szemem egy vitorla szilu-
ettjét véli felfedezni.)
Olvasás közben szinte hallottam, ahogy egy-
egy cikk végén reccsenve zúzódnak szét az 
elôítéleteim. És minden lappal kattan egy fogas-
kerék odabent, ahogy megváltozik valami ben-
nem. Miután a végére értem, félve tettem le a la-
pot az éjjeliszekrényre. Talán nem lesz ott, mire 
legközelebb odanézek, mert nem is létezik.
Kellett egy-két nap, mire felfogtam, hogy mi is 
történt. Az történt, hogy bizony ott voltam Agár-
don és ott voltam Siófokon, Füreden, Lellén, 
Földváron. Mindenhol, ahol vitorlásélet van. Ez 
pedig nagy kincs a magamfajtának, aki tél ide-
jén fürdôkádnyinál nagyobb vizet csak akkor lát, 
ha dugóban áll egy hídon, amit valamilyen októl 
épp nem renoválnak. Azoknak az embereknek a 
sorait olvastam, akik szembejönnek a kikötôben, 
akikkel együtt esszük a lángost Tihanyban, és 
támogatjuk egymást Badacsonyban. Akikkel 
nyilván versenyzünk, ha ugyanazon a takkon 
hajózunk, és integetünk nekik, ha elmegyünk 
mellettük. Velük beszélgetünk a fórumokon és 
a közösségi oldalakon, hogy tartsuk egymás-
ban a lelket a sok-sok elmúlt év tapasztalatával, 

miszerint idén is lesz tavasz! Most már bánt a 
lelkiismeret. De mit tegyek. A pénz küzd az 
élet ellen, és most mégis mintha kicsit veszített 
volna. Köszönöm az újságba fektetett munkát 
mindenkinek, és kívánom a hasonló folytatást. 
Remélem, a tavasszal együtt a második szám 
is hamarosan megérkezik a postaládába, már 
most várom:)
 Köszönettel:   szutor Ferenc – slippy
   

Ellenvélemény
Igen szellemes írást olvashattunk a Porthole 
elsô számában az árboccsúcsra szerelt 3 színû 
navigációs fényrôl. A cikk a Hella ilyen eszközét 
mutatja be – korszerû LED-es kivitelben. Kár, 
hogy alapvetô tévedésekre építi szellemeske-
dését, és így mutatja be a hirtelen „feltalált” ún. 
vitorlázófényt.
Az egyik tévedés nem vészes, mindössze any-
nyi, hogy vitorlázófényt kb. 35 éve gyártanak és 
használnak. Emlékezetem szerint a boldogult 
Vízisport áruházban már a nyolcvanas évek kö-
zepén kapható volt – éppen Hella gyártmányú. 
Mellékesen megjegyzem, hogy kiváló vitorlá-
zótársunk, Zentai Árpi bátyánk, a Stefánia kor-
mányosa már évek óta készít kitûnô minôségû, 
fémházas, strapabíró LED-es vitorlázólámpát, 
ráadásul horgonyfénnyel és fedélzeti reflektor-
ral kombinálva is.
A másik baki már súlyosabb. Ez a szakmai 
közönség megtévesztésére is alkalmas. Arról 
polemizál ugyanis a szerzô, milyen nagyszerû: 
mostantól mellôzhetôk a fedélzeten örökké út-
ban levô navigációs fények, ha mindezt az ár-
boc tetejére is tehetjük.
Ezzel szemben a helyzet úgy áll, hogy a 
112,5°-os piros és zöld oldalfények, valamint 
a fehér 135°-os farfény helye az elôírások 
szerint szigorúan a hajótesten van. A vitorlá-
zólámpa csak kiegészítésként alkalmazható, 
nem helyettesíti az alapvetô navigációs fénye-
ket. Tengeri hajókon terjedt el a háromszínû 
lámpa, amit az indokolt, hogy magas hullá-
mok között a fedélzeti fények nem látszanak 
folyamatosan. Hogy pontosak legyünk, a 
7m-nél kisebb hajókon valóban elegendô az 
árboctetôn elhelyezett fényforrás, ami azon-
ban 360 fokos fehér lámpa, melyet a nagyobb 
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olvasói levelek
Nem ért minket teljesen váratlanul az olvasói levelek nagy száma, örömmel, de a teljesség igénye nélkül – eseten-

ként rövidített formában – próbálunk teret adni a véleményeknek. A Porthole közösségi lap, ezért a túlnyomó rész-

ben elismerô levelek nem elsôsorban nekünk, szerkesztôknek, hanem a tartalmat meghatározó vitorlázó barátaink 

sokszínû aktivitásának szólnak. A közölt írások regisztrált olvasóink véleményét tükrözik, nem feltétlenül jelentik a 

szerkesztôség egyetértô állásfoglalását. Sok kérdésben magunk sem vagyunk egy véleményen.

Örömmel vettem kézbe lapjuk, a PORTHOLE 
elsô számát, szerintem valóban hiánypótló. 
Több „vizes” kiadvány is létezik ugyan az 
utóbbi idôben, de legtöbbjükben a külföldi 
szuperversenyekrôl olvashatunk sokat, az át-
lagvitorlázó, különösem a túrázók szempont-
jai, problémái nem kapnak hangot.
Szeretném kiegészíteni Náray Richárd olvasói 
levelét. Véleményem szerint hazánkban az 
elsô modern, színes vizes kiadvány a NEPTUN 
Magazin volt 1991-tôl, melyet Kratochwill Ba-
lázs barátom szerkesztett, s jómagam is so-
kat írtam benne hajós mûszerekrôl, technikai 
megoldásokról. Elsôként ismertettem pél-
dául a vitorlás társakkal az akkor még csak 
részlegesen üzemelô GPS rendszert, amely 
azóta mindennapjaink hasznos navigációs 
eszköze lett.
Sajnos a NEPTUN Magazin másfél év után 
elsôsorban anyagi okokból megszûnt, való-
színûleg megelôztük korunkat, abban az 
idôben a vitorlás piac még nem tudott eltar-
tani egy színvonalas magazint.
Még egyszer gratulálok a laphoz, sok sikert 
kívánok és várom az újabb számokat.
Jó szelet!
                                                dr. gönczy józsef  



Az évad legelsô versenyeinek egyike, a nemzetközi 
finn dingi regatta idén rendesen megtréfálta a febru-

ári szürke hétköznapok alatt a napfényes francia Riviéráról 
álmodozókat, nem kifejezetten nyárias idôjárásával. Bár itthon 
javában tombolt a hideg, szakadt a hó és komoly forgalmi 
akadályok alakultak ki országszerte, a Cannes-ba indulókat 
nem tántoríthatta el semmi, hiszen a hosszú téli pihenô után 
egy jó kis vitorlázásra vágytak, s reménykedtek, hogy a híres 
tengerparti üdülôvárosban végre sort keríthetnek erre. Az égi-
ek azonban ezúttal nem az ô oldalukon álltak…
Esô, hideg, viharos szél, igazi „nem vitorlázásra alkalmas 
idôjárás” várta ôket, így aztán az elsô napon a mezôny egy-
harmada nem is próbálkozott meg a vízre szállással, inkább a 
tengerparti klubház és kávézó melegét élvezték. A 85 induló 
közül azonban 52-en nekivágtak a távnak, köztük négy ma-
gyar versenyzô is. Pál Gaszton, Beliczay Marci, Pajor Szabolcs 
és Douglas Graham a hideggel mit sem törôdve rajthoz álltak 
és abszolválták a futamot, ám Graham eredményét utólag 
törölték, mivel az egyik terelôbóját kihagyta a nagy sietség-

ben. Gaszti azonban egész jól kezdett, s a 15. helyen 
ért célba a 20-25 csomós, fagyosan hideg szélben. 
Marci elsôél-problémákkal küzdött, elszakadt ugyanis 
futam közben a kötele, de így is a 27. helyen futott be. 
Két idôsebb versenyzônk, a masters kategória hazai 
nagyjai, Pata és Haidekker Peti a parton nézelôdôk 
táborát erôsítették, hivatkozva az erôs szélre és a 
rettenetes hidegre. Mindenki abban reménykedett, 
hogy a hátralévô napok kellemesebb idôjárási körül-
mények között zajlanak majd, de az esô és az 5 fok 
végigkísérte a regattát, csupán a szél mérséklôdött 
valamivel. Egyetlen kis pillanatra – hogy azért valami 
mosolyt csaljon a versenyzôk arcára, – kisütött a nap, 
ekkor viszont a szél nem fújt. Amint erôsödni kezdett, 
hogy futamra alkalmassá váljon, az ég befelhôsödött, 
a levegô újra lehûlt, így maradt a vacogás. További 
két nap alatt még hat futamot sikerült lebonyolítania a 
rendezôségnek, ám az utolsó napon már a helyiek is 
úgy döntöttek, hogy inkább hazaengedik a mezônyt, 
hiszen a meteorológiai intézet narancssárga riasztást 
adott ki a térségben. Legeredményesebben Gaszton 
szerepelt, aki a 16. helyet szerezte meg, míg Marci a 
22. lett. Pata a 28. helyen zárta a versenyt annak elle-
nére, hogy az elsô napot nem vállalta be. A második 
futamon azonban remek rajtot követôen a harmadik 
helyen futott célba, s a késôbbi futamokon is a mezôny 
elejében versenyzett. Pajor Szabi a 65., Graham a 67., 
míg Péter a 75. helyet szerezte meg hiányos futam-
eredményeket produkálva. Egy ilyen verseny után az 
ember rájön: lehet, hogy mégis igazuk van azoknak, 
akik szezonális sportnak tartják a vitorlázást?
Azóta az itthoni vitorlás élet is kezdetét vette, legalább-
is Beliczay Marci részérôl, aki február 27-én – miután 
az erôs északi szél széttörte az elôzô délután még 
összefüggô jégtakarót – vízre szállt a Velencei-tavon.
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Semaine  Internationale              
       de  Cannes 

A rovatot támogatja:

Február 16-19.
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Legeredményesebben Gaszton szerepelt, aki a 

16. helyet szerezte meg, míg Marci a 22. lett 

versenyekversenyek

május 1-2. FAGor sebességi Magyar Bajnokság I. MszB 1. forduló Gárdony se -

május 15-16. MszB 2. forduló MszB 2. forduló Balatonfüred FW, rc, rJ, rs sP

május 22-23. o’neill surfbeach kupa MszB 3. forduló és kupa siófok sl ny

június 5-6. MsZA kupa MszB 4. forduló Balatonfûzfô FW, rc, rJ, rs sP

június 12-13. vulkán kupa MszB 5. forduló Badacsonytomaj FW, rc, rJ, rs sP

június 19-20. szörftábor.hu kupa MszB 6. forduló siófok FW, rc, rJ, 
rs, sl sP

június 25-27. hungarian super cup MszB 7. forduló Balatongyörök FW, sl -

július 9-11. MszB 8. forduló MszB 8. forduló Balatonföldvár FW, rc, rJ, 
rs, sl sP

július 19-24. croatian super cup MszB FW tartalék verseny viganj/Peljesac, 
horvátország FW sl

júl/aug 31-1. o’neill surfbeach kupa MszB 9. forduló siófok FW, rc, rJ, 
rs, sl sP

aug. 14-15. orfû kupa kupa verseny orfû - ny

aug. 20-22.  szent István kupa MszB 10. forduló Balatonalmádi FW, rc, rJ, rs sP

szept. 4-5. MszB 11. forduló MszB 11. forduló Gárdony sl -

szept. 11-12. FAGor sebességi Magyar Bajnokság II. MszB 12. forduló Gárdony se -

szept/okt szlalom kupa MszB sl tartalék verseny Gárdony sl -

szept/okt FAGor sebességi Magyar Bajnokság MszB se tartalék verseny Gárdony se -

Dátum VerseNy NeVe státUsz helyszÍN bajNokI osztá-
lyok kUPa osztályok

A Magyar Szörf Szövetség 2010-es versenynaptára

FW – Formula Windsurfing  rc – raceboard classic  rs – rs:X  sl – szlalom  Ny – nyílt  rj – raceboard Junior  se – sebességi verseny  sP – sport 
Info: hun71@windsurfing.hu  utassy loránd   

Utánpótlás
Az Év Vitorlázója, Vadnai Benjámin Laserben folytatja

Vadnai Benji nem csak optimistes Európa-bajnoki 
ezüstérmének köszönheti, hogy az Év Vitorlázója lett. 

Évek óta ott van ebben a hajóosztályban a világ élvonalában, 
több nemzetközi versenyt nyert 2009-ben is. A tapasztalat 
és a szigorú edzésmunka beérett: a szlovéniai kontinens-
bajnokságon 48 ország 150 versenyzôje közül lett második. 
Sokakat meglepett a hír, hogy a még éppen 15 év alatti srác 
sikerei csúcsán kiszáll az Optimistbôl. Vajon miért? Kérdése-
inkkel az édesapát, az egykori válogatott finnes és laseres 

Vadnai Pétert kerestük meg. Annál is inkább, mert fiai 
versenyeztetésében edzôként, kísérôként maga is részt 
vesz.
érdemes épp most átülni?
Nem volt más választásunk, Benji egyszerûen kinôtte 
az Optimistet. Fél év alatt tíz centit nôtt, hét kilóval lett 
nehezebb – izomban. Elérte a maximális súlyt, ami-
vel még eredményes lehet. Bár már összeállítottuk 
az idei programját – a végsô cél a decemberi ma-
lajziai VB lett volna –, mégis úgy döntöttünk, semmi 
értelme nem lenne egy éven át fogyókúrázni, maradt 
a hajóosztályváltás. Nem utolsósorban Benji is na-
gyon szeretett volna Laserezni. Úgyhogy idén feb-
ruárban már lenn is voltunk Splitben, puhatolóztunk 
edzéslehetôségek iránt. Egy biztos – ugyanolyan 

benji egysze-
rûen kinôtte 
az optimistet. 
Fél év alatt tíz 
centit nôtt, 
hét kilóval lett 
nehezebb – 
izomban. 
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mint ahogy az Optimistben megszoktuk 

Ugyanolyan keményen kezdjük el a munkát, 

 versenyek versenyek

Két ifjú 470-es, a junior válogatott egyik 
legeredményesebb kettôse, Váradi Imi 

és Serke Áron a helyszíni viszonyok feltérképe-
zése végett február közepén kiutazott a Katar-
ban fekvô Doha városába, a 2010. decemberi 
junior 470 világbajnokság helyszínére. A két 
fiatal nem titkolt szándéka az volt, hogy felmér-
jék a helyi idôjárási, szél- és áramlási viszonyo-
kat, versenyrendezési szokásokat, hajóbérlési 
lehetôségeket, s bepillantást nyerjenek az arab 
vitorláséletbe, hogy kellôképpen fel tudjanak 
készülni az év végi világversenyre. Kiváló 
lehetôségnek ígérkezett erre a február 16-20. 
között megrendezett Sail the Gulf nemzetközi 
vitorlásverseny, melyen hat hajóosztály (op, L 
4.7, LR, L, 470 és Hobie 16) képviselôi állhattak 
rajthoz. A verseny elsô napjaiban gyenge szél, 
nagy meleg fogadta a versenyzôket, és csupán 

délutánonként sikerült a futamokat megren-
dezni, ám az utolsó napon a fiúk nagy örömére 
végre bepillantást nyerhettek Katar szelesebb 
oldalába is, amikor is 4-5 B-os, forró szélben 
sikerült két remek futamot lebonyolítani. A 
gyengébb szeles napokon Iminek és Áronnak 
a helyszíni charterhajót nem sikerült megfelelô 
sebességre felhoznia, így az indiai kettôssel 
szemben nagy sebességhátránnyal küzdöttek, 
s egy futam kivételével rendre a második helyet 
tudták megszerezni. Az utolsó nap élénkebb 
széljárásában azonban magukra találtak a fiúk, 
s két futamgyôzelemmel zárták a tízfutamos 
regattát. Harmadik helyen egy pakisztáni kettôs 
végzett, akik azonban nem nagyon szóltak bele 
Imiék és az indiaiak párharcába. Igaz, nem né-
pes mezôny várta a fiúkat a világ másik végén, 
csupán 9 hajó állt  rajthoz – bár az 8 országból –, 

ám mindenképpen hasznos információk birto-
kába juthattak, ami remélhetôen segíteni fogja 
felkészülésüket a decemberi junior világbajnok-
ságra.                                                             E.B.

Helyzetfelmérés Katarban
18. Sail the Gulf nemzetközi vitorlásverseny, Katar-Doha

szisztematikusan és keményen kezdjük el a munkát, mint 
ahogy az Optimistben megszoktuk.
a másik fiad, jonatán maradt oP-ben. Ôt, vagy benjit viszed majd 
a versenyekre?
Ahogy idôm engedi, mindkettôjükkel ott szeretnék lenni a 
legfontosabb eseményeken. Benjit el kell indítani az új hajó-
osztályában. A BYC-ben van egy nagyon jó laseres csapat, 
ezekkel az idôsebb srácokkal fog utazni. Remélem, befo-
gadják, és sokat tanul majd tôlük. Jonatánra pedig nagyon 
oda kell figyelni: most ô hozhatja az optimistes eredménye-
ket. Eddig is a korosztályában ô volt a favorit, most már vár-
ható, hogy az abszolútban is jönnek a sikerek.
Milyen támogatást kaptok ehhez a munkához?
A BYC támogat minket – amennyire a klub erejébôl telik. Ér-
dekes volt látni, hogy Horvátországban nem lehetetlenültek 
úgy el a vitorlásklubok, mint nálunk. Meghagytak nekik egy 
kis éttermet, kikötôhelyeket, ebbôl tartják fenn magukat, és a 
központi támogatások rendszere is áttekinthetô. Ott eszébe 

se jutna senkinek egy-egy klubot kiforgatni a vagyoná-
ból. Pillanatnyilag nálunk az utánpótláskorú vitorlázók 
szüleitôl emberfeletti erôfeszítéseket kíván az eredmé-
nyes versenyzés.
Miért áldozol erre ennyit?
Talán azért, hogy megmutassam: másképp is lehet, 
mint ahogy annak idején mi vitorláztunk. Fanatikus vitor-
lázó voltam. Ennek ellenére nem tudtam elôrébb lépni. 
Az akkori sporttársaimmal sok mindent megpróbáltunk, 
de végül is magunkra voltunk hagyatva.

Visy László

Pillanatnyilag 
nálunk az 
utánpótlás- 
korú vitorlázók 
szüleitôl ember-
feletti erôfeszí-
téseket kíván 
az eredményes 
versenyzés

Az elutazás elôtt Katar fôvárosára, Dohára mint a gyerek-
kori arab mesék csodavilágára gondoltunk, de ma már újra 

itthon, felidézve a megélt élményeket, azokból  a csodákból bizony 
egyet sem láttunk – talán  nem is hiányoznak. A valóság elnyomta 
a mesék világát. Egy gyönyörû várost találtunk, mindenhol barátsá-
gos, segítôkész emberekkel találkoztunk, és számos új barátunk-
kal közösen sok-sok új élménnyel gazdagodtunk.
Jó ötletnek tûnt belekóstolni a vitorláséletbe a decemberi VB hely-
színén, és kisebb rábeszélés árán szüleink el is engedtek bennün-
ket – életünkben elôször egyedül egy ilyen távoli versenyre. Este 
érkeztünk meg, már vártak bennünket, és segítettek összeszedni 
a vitorlaszállító csövünket, amit csak úgy lerakott valaki a reptér 
sarkába… A vitorlával mindig volt egy kis herce-hurca, de végül is 
mindenhol ott volt idôben, ahol kellett. 
Az elsôk között érkeztünk, hogy a kölcsönbe kapott hajót össze 
tudjuk rakni, és mindent elintézzünk, mire kezdôdik a verseny. 
Áronnal ketten mentünk, szóval ha bármi gond adódott, csak 
magunkra számíthattunk, de szerencsére a rendezô klubban min-
denki segítôkész volt velünk, meg egyébként is könnyen feltaláltuk 
magunkat. Elsô napon, mikor lementünk a klubba, csak helyiekkel 
találkoztunk, de egy fél órával késôbb megjelent az indiai 470-es 
páros, akikkel késôbb a versenyt megelôzôen három napot közö-
sen edzettünk, és elôre nem láthatóan, de a verseny alatt is végig 
egymással harcoltunk.  Több mint egy hetet együtt vitorláztunk, és 
igen jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Ôk kisebb, mi nagyobb 
szélben voltunk jobbak, tehát mindig volt kinek harcolnia a jobb he-

lyezésért. Jó edzôpartnernek bizonyultunk egymás számára. A kis 
szélbôl volt több, így másodikak lettünk.
A közelrôl látott arab életforma nagyon megfogott, egy kicsit át-
formálta gondolataimban a magyar médiában látottakat, hallotta-
kat. Elsô nap kérdezgettük, hogy mit is lehet és mit nem, fôleg az 
öltözködés terén.  Omár, a katari edzô mondta, hogy ne nagyon 
erôltessük a rövidgatyát… Azt már jobban elfogadják, ha legalább 
térdig, vagy egy kicsit alá ér a ruha. Azért hozzátette, hogy a klub-
ban úgy öltözünk, ahogy akarunk, még a lányok is. Bár bikinis lá-
nyokat azért nem láttunk... Az éjjel 16-17, nappal 25-30 fokos mele-
get nagyon élveztük az itthoni téli hideg után. A maláj, iráni, algériai 
vitorlázók úgy mesélték, hogy a nyár közepén inkább csak a lég-
kondicionált helyiségekben tartózkodnak, és nem nagyon mennek 
ki a napra, ugyanis néha már a helyiek is nehezen viselik el az 50 
fok körüli hômérsékletet. 
A rendezôk nagyon jó médiaanyagot tudtak csinálni az eseményrôl. 
Ehhez hasonlót még nem sûrûn láttam, bármilyen nagy versenyen 
voltam is eddigi életemben. A megnyitót és a záróceremóniát is 
vagy hat kamera vette, és ottani magas rangú emberek is tiszte-
letüket tették. Mi is kaptunk a hajóra GPS-t, amivel végig nyomon 
tudtak minket követni, és kamerát is raktak ránk, de sajnos annak 
nem sikerült megszerezni az anyagát. Pedig az utolsó nap a 4-5-ös 
szélben szerintem készülhettek jó felvételek. Összességében éle-
tem egyik legjobb hetét töltöttem kint, remélem, hogy majd decem-
berben is ilyen élményekkel leszünk gazdagabbak.
                 Váradi Imi

Versenyen az arab világban

Az Opatijában megrendezett Carnival Cup-on 102 
lelkes versenyzô állt rajhoz, ám az elsô nap cudar 

idôjárása mindössze 28 versenyzônek engedte meg a célba 
érést. A 20-24 csomós szél, a 2-3 méteres hullámok, a zord 
tenger a mieink erejét is felemésztette, így mindannyian a fu-

tam feladására kényszerültek. Az idôjárás a következô 
napon sem tette lehetôvé további futamok lebonyolítását, 
így az utolsó napra – tekintettel az addig megrendezett 
egyetlen futamra – a rendezôség reggel 8-ra írta ki a rajtot. 
A korán kelés azonban nem ment egyszerûen a gyerek-
csapatnak, így némi vízi halasztással indult a vasárnap is. 
A helyi jellegzetes szél, a tramontana eleinte 10-12 cso-
mó erôsséggel fújt, ám a második futam közben gyen-
gült, majd a futam befejezése után délire fordult, s tovább 
csökkent ereje. A csapat tagjai közül a 3. futamban már 
csak Takácsy Lilla rajtolhatott el, Neszményi Márk ugyan-
is kénytelen volt partra vitorlázni – az egész héten benne 
lappangó betegség felszínre jövetele miatt –, míg Oláh 

Mialatt rutinosabb optimistes versenyzôink Palamosban 

mérettették meg magukat a KABB Trophy-n, addig a Spartacus 

ifjonc optisai déli szomszédainknál bontogatták szárnyaikat. 

Két hétvégén is rajthoz álltak különbözô nemzetközi regattákon, 

hogy a télen berozsdásodott mozdulatokat, manôvereket, 

hajóvezetési technikákat ismét felszínre hozzák.

Februári optis hétvégék Horvátországban
Minden kezdet nehéz…

legeredménye-
sebben végezetül 
gyapjas balázs fe-
jezte be a regattát 
az elôkelô ötödik 
helyen
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 versenyek versenyek

Legifjabb tehetségeink nem sok pihenôt hagytak ma-
guknak. A január elején megrendezett nápolyi verse-

nyük után február közepén újra útnak indultak, hogy minél ke-
vesebb kihagyással vészeljék át az itthoni zord téli idôjárást. 
Az úti cél ezúttal Spanyolország volt, ahol a rangos, évente 
megrendezésre kerülô KABB Trophy-n álltak rajthoz a fiatalok.
Immáron ötödik esztendeje gyûlnek össze a világ számos 
országából az opimistesek Palamosban, ahol idén 357 
versenyzô küzdött meg egymással a végsô gyôzelemért két 

1 Carlos Robles ESP    4 1 1 1 1 1

2 Kuster Maximilian 4 7 1  3  1 2 

3 Rodolfo Dilaghi ITA  2 6 2 9 2 1

15 Gyapjas Balázs     22  5 12  6 7  4

27 Péch Lóránt 23 26 28 6 5 5

45 Gyapjas Zsombor     11  23 19  27 9 17 

64 Vadnai Jonatán         8 2 10 52 45 30

83 Varga Dániel 19  24  32  66 18  17

312 Varga Zsófia           80  81 70 80 56 63 

Optimist KABB Trophy
Palamos, február 19-21.

            ereDMéNyek: 357 indulóból,  6 futam alapján:

pályán, 4-4 csoportra osztva. Optimistes válogatottunk, Gyap-
jas Balázs és Zsombi, Péch Lóri, Vadnai Jonatán, Varga Dani és 
Zsófi a verseny elôtt majd egyhetes edzôtáboron vett részt Török 
Péter és Perényi Miklós vezetésével, ahol a gyerekek napi 4-5 
órás vízi edzésen a különbözô manôvereket, hajóvezetést, raj-
tolási technikákat gyakorolhatták, illetve Zsombor tesztelhette új 
Baranowski hajóját. A háromnapos viadal végül kettôre korláto-
zódott a gyenge szélviszonyok miatt, így a második napon kel-
lett a mezônynek bepótolnia az elmaradt futamokat is, melynek 
következtében egész naplementéig vízen voltak a fiatalok. Mind-
két pályán jól kezdtek válogatottunk tagjai. Míg egyiken Balázs 
remekelt az elsô futamban megszerzett 5. helyezésével, addig 
a másikon Jonatán futott célba a második helyen s vitorlázott 

mindhárom futamban az elsô tízben. Vasárnapra az idôjárás is 
szebbik oldalát mutatta, a felszakadozott felhôzet mögül elôbújt 
a nap, így a szél is megélénkülni látszott. Ezen a napon sem ma-
radtunk szép eredmények nélkül, Balázs aznapi 6, 4, 7. helyezé-
sével elôrelépett az összetett 15. helyre a 357 fôs mezônyben, 
míg Péch Lórit 6, 5, 5. futameredményei felhozták a 27. helyre. 
Sajnos a szombaton remekelô Jonatánnak nem sikerült teljesí-
tenie a megbeszélt taktikát, így ô visszacsúszott a 64. helyre. A 
KABB Trophy-t a spanyol Carlos Robles vihette haza, aki jelenleg 
Európa egyik legeredményesebb versenyzôje. Tavaly ugyan még 
meg kellett elégednie a bronzéremmel, idén azonban kétségkívül 
ô bizonyult a legjobbnak, hiszen a megrendezett hat futamból 
ötöt megnyert.                           E.B.

Gergô és Ziegler Kristóf bfd-t kaptak. Lilla 
szépen vitorlázott, s az összetett 53. helyen 
zárta a versenyt, míg Kristóf a 73., Gergô a 
77., a betegeskedô Márk pedig a 92. helyet 
szerezte meg. 
A fiatalok azonban nem tétlenkedtek sokáig, 
néhány nap iskola után a következô hétvé-

gén ismét rajthoz álltak, 
ezúttal Pulán, ahol a kis 
szparis csapat kiegészült 
a palamosi versenyrôl 
megérkezett op-válogatott 
tagjaival. A verseny itt is 
halasztással kezdôdött, 
ezút  tal azonban a gyen-
ge szélnek köszönhetôen. 
Délutánra stabilizálódni 
lát  szott a 4-5 csomós 
szél, így kezdetét vehette 
a regatta, melyre 86 indu-
ló gyûlt össze. Gyapjas 

Zsombi remekül kezdett, s 7. helyen ért cél-
ba. A szél azonban megtréfálta a mezônyt, s 
az éllovasok befutását követôen szinte telje-
sen leállt, így az idôkorlátozás miatt csupán 
29 versenyzônek sikerült a célba érés. Va-
sárnapra élénk szelet jósoltak a helyiek, ami 
szerencsére meg is érkezett, s három futam 

lebonyolítását tette lehetôvé. Zsombi elsô 
futama nem az elôzô napihoz hasonlóan si-
került, ám testvére, Balázs a második, majd 
negyedik helyen futott be, így a magyar csa-
patnak megint volt indoka az örömködésre. 
Legeredményesebben végezetül Gyapjas 
Balázs fejezte be a regattát az elôkelô ötödik 
hely megszerzésével, míg testvére, Zsombor 
a 13., Péch Lóri a 15., Elôházi Dorottya pedig a 
17. helyen végzett, ami a lányok versenyében 
a második helyet jelentette számára. Vadnai 
Jonatán a 21. lett, míg a szparis csapat leg-
eredményesebb versenyzôjének ezúttal is 
Takácsy Lilla bizonyult, aki a 37. helyen zárta 
a versenyt. A kis csapat most itthon folytatja 
a munkát, s remélhetôleg a jég elvonulását 
követôen hamarosan a Balatonon is meg-
kezdheti az edzéseket.                               E.B.
eredmények:
opatija: www.jk-opatija.hr/attachments/046_CC_ALL.pdf
Pula: web.vega.hr/default.aspx?id=9

Megvalósultak-e a korábban leírt ter vek? 
V.A.: A januárban az Elnökség által elfo-
gadott edzés- és versenyprogram vég -
rehajtása megkezdôdött, a legjobb opti-
misteseinkkel Opa    tijában vettünk részt egy 
edzô táboron és egy versenyen, valamint 
egy kétnapos pulai versenyt is beiktattunk 
még a februári programba.
G.G.: Az idôjárásra való tekintettel némi csú-
szással kezdôdött a szezonunk. A 420-as 
csapat nem tudott a tervezett február eleji 
idôpontban útra kelni a zadari edzôtáborba, 
így a német csapattal tervezett gyakorlás kútba 
esett. A második tengeri edzôtáborunkat is el 
kellett tolni egy héttel, de azt meg tudtuk tarta-
ni a 420-as és Cadet hajóosztálynak közösen, 
szintén Zadarban. 
Meddig tartanak még a tornatermi edzések? 
Fejlôdtek-e a gyerekek fizikálisan?

V.A.: A tornatermi edzések októbertôl egé-
szen március végéig zajla nak. Tekintettel 
az edzések látogatottságára és a gyere-
kek mo  tiváltságára, az elôrelépés egy             ér -
telmûen tapasztalható.
G.G.: Az erônléti edzések téli szakasza február 
végeztével lezárul. Ez a jellegû munka viszont 
nem szakad meg, mivel a vízi edzésekkel párhu-
zamban folyamatosan fejlesztjük versenyzôink 
fizikai állapotát. A fiatalabb korosztállyal elsô-
sorban az állóképességet javítjuk, míg a trapé-
zos hajókban versenyzôkkel emellett speciális 
erôfejlesztô munkát végzünk. A szezon egésze 
alatt fokozott figyelemmel fejlesztjük a gyerekek 
egyensúlyérzékét a szárazföldön és a vízen is, 
mivel az egyik legfontosabb érzéknek tartjuk a 
vitorlázással kapcsolatosan, amit ebben a kor-
ban lehet a legintezívebben alakítani.
Van-e olyan, aki hajóosztályt vált?
V.A.: A tavalyi évben sikeres Rozsnyai Do-
monkos – Czeizel Jonatán 420-as páros 
utóbbi kiöregedé se miatt szétvált, Do-
monkos La   ser Radial osztályban egy na-
gyon komoly programot teljesít Bakóczy 
Róberttel közösen. Más jelentôsebb 
hajóosztályváltás nem történt, mivel a ta-
valy kialakul ni kezdô optimistes garnitúra 
tagjai szinte kivétel nélkül 10-12 év közöt-
tiek.
G.G.: Hajóosztályt nem vált senki. A csapa-

tokat minden szezon végén az utolsó ranglis-
ta-verseny lezárásával alakítjuk ki, így az ôszi 
edzések során már a következô szezon párosai 
vitorláznak együtt.
hogyan sikerült a részvétel a versenyeken?
V.A.: A két téli versenyen tapasztalatszer-
zési céllal vettünk részt, így az eredmény 
másodlagos. Kizárólag arra összpontosí-
tunk, hogy a gyerekek hajóvezetése a sze-
zon elejére „készen álljon”.
az edzéseken mi az, ami láthatóan javult – akár 
tavalyhoz, akár az edzôtábor kezdetéhez ké-
pest?
V.A.: Láthatóan javult a gyerekek kon-
centrálóképessége, a versenyeken pedig 
néhányan kellemes meglepetést szerez-
tek bátor kezdeményezôkészségükkel, 
gondolok itt elsôsorban a rajteljárás során 
történô helyezkedésre. Ne feledjük, a leg-
jobb optimisteseink java része tavaly kez-
dett vitorlázni!
G.G.: Szembetûnô volt a gyerekek koncentrált 
munkája az edzôtábor alatt, a viszonylag mosto-
ha körülmények ellenére. Rendkívül motivált volt 
mindenki. Látszott, vágytak már a vízre. Öröm-
teli volt, hogy a hajókezelés, a manôverkészség 
nem romlott a hosszú kihagyás ellenére. Ezek-
re koncentrálódott a munka a négy nap során. 
Terveink szerint folytatás március elején, immár 
a Balatonon.                       aa

A vonalban: Vigh András (Acsi), Spartacus, 
       és Gerencsér Gergo, THE
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A Tihanyi Hajós Egy-
let Agárdon mûködô 

laseres, finnes ágazata Tímár Pé-
ter edzô vezetésével a horvátor-
szági Pulán kívánta átvészelni a 
téli hónapok kényszerpihenôjét, 
ám a kedvezôtlen idôjárás a 
február elejére tervezett elsô 

edzôtáborukat meghiúsította, 
így az öt lelkes fiatalnak – Héjj 
Viki és Virág Zsófi (L4.7), Kiss 
Bálint, Rozsnyai Domi (LR) és 
Héjj Ádám (Finn) – meg kellett 
elégednie a több mint két hét-
tel késôbbi idôponttal. A lelkes 
csapat egy remek hétvégi vitor-
lázás reményében indult útnak 
szakadó esôben, ködben és 
hidegben, ami sajnos Horvát-
országban sem javult meg egy 
szempillantás alatt. A szombati 
nap elsô része a reggeli tornát 
követôen a hajók szerelésével, 
a felszerelések tuningolásával 
és a feladatok megbeszélésével 

telt, ám a szélcsend és az esôre 
hajló idôjárás ellenére délben 
már mindenki a vízen folytatta 
a várakozást. Rövid ringatózást 
követôen a szél élénkülni kezdett, 
így megkezdôdhetett a komoly 
munka. Timu elmondása szerint 
az edzôtábor elsôdleges célja a 
vízi edzések megkezdése, a téli 
holtszezon elfelejtése, a hajóban 
végzendô mozgások csiszolása 
és a gyerekek figyelmének fej-
lesztése volt. Ennek érdekében 
megpróbáltak minél több idôt a 
vízen tölteni – a hûvös idô, a sza-
kadó esô, a megerôsödô csípôs 
szél és a hidegtôl gémberedô 

ujjak ellenére. Az intenzív 4 
órás vízi edzésen a különbözô 
manôverek pontos végrehajtása, 
hajóvezetés, indítás, megállás, a 
büntetôfordulók gyors elvégzése 
volt terítéken. Vasárnap szebb 
napra ébredt a kis csapat, nap-
sütés, 12 fok és enyhe szél várta 
ôket. Végre lehetôség nyílt egy 
igazi örömvitorlázásra, amit azért 
Timu kemény feladatai cifráztak. 
Mindent összevéve remekül sike-
rült az évkezdés, hiszen változa-
tos szélviszonyok között, sokrétû 
edzésen csiszolhatták a fiatalok 
a télen berozsdásodott mozdula-
tokat.                                      E.B.

THE-s hétvége Pulán

A fiúk korábbi eredményes versenyzésük következté-
ben kapták a lehetôséget, hogy részt vegyenek a Gigi 

Picciau vezette edzôtáborban, s olyan versenyzôkkel készül-
hessenek, mint Giulio Desideratio – Enrico Fonda, akik külön-

külön az elôzô olimpiai felkészülési ciklus 2. és 3. számú 
egységének kormányosai voltak – ám most közös mun-
kába vágtak –, s akik jelenleg is a Quantum Sails 470-es 
programjának tagjai. Fonda egyébként 4. helyezett volt 
a nálunk megrendezett 2006-os Európa-bajnokságon. 
Az edzôtábor tagjai továbbá a nyílt Európa-bajnoksá-
gon abszolút 10., európai 8. helyet megszerzett Fabio 
Zeni – Nicola Pitanti kettôs, valamint az utóbbi évek egyik 
legtehetségesebb olasz nôi vitorlázó-párosa, az Európa-
bajnok Giulia Conti és Giovanna Micol kettôs, akik jelen-
leg harmadik helyen állnak a világranglistán és 5. helyen 
zárták az olimpiát. Nevük azonban már ismerôsen cseng 
a nôi match race (páros verseny) világában is. Jelen van-
nak a feltörekvô nemzedék legjobbjai is, akik közül talán a 
Dubbini testvérek neve a legismertebb. A páros 2008-ban 
megszerezte a junior Európa-bajnoki címet, és 17. helyen 
végzett a felnôtt mezônyben is. A csapat tehát csupa kivá-
ló vitorlázóból áll, így a színvonal igen magas.
Gabóék edzôjük, Kelemen Tamás irányításával utaztak 
Olaszországba, ahol a közös edzéseken kívül önálló fel-

Február elseje óta legeredményesebb 470-es párosunk, Sal-

lai Gábor és Perjés Bálint gyakorlatilag befészkelte magát az 

olaszországi Szardínia szigetére, ahol az olasz válogatott téli 

felkészüléséhez csatlakozhattak.

Szardíniai edzotábor az olasz válogatottal
Minden kezdet nehéz…

eleinte hûvösebb, 
gyengébb szeles, 
kis hullámos vízen, 
majd komoly szél-
ben, szinte viharos 
tengeren, 2-3 mé-
teres hullámzásban 
gyakorolhattak, 
s a középszeles 
edzések sem 
maradtak ki

24 éves vagyok, 2008 nyarán vé-
geztem a TF-en testnevelô tanár-
ként. Pedagógusi végzettségem 
mellett elvégeztem a Dulin Jenô 
– Fundák György féle középfokú 
vitorlásedzôi képzést is, emel-
lett, ha tehetem, síoktatással is 
foglalkozom. Három évig – mivel 
soproni vagyok – gyermekkorom 
helyszínén, a Fertô tavon végez-
tem edzôi munkát. November-

ben írta ki a Spari a pályázatot 
az edzôi posztra, melyre Eszes 
Detta hívta fel a figyelmemet. 
Beadtam a szükséges dolgokat, 
pár napra rá már beszélgetésre 
hívtak, elôbb szûkebb körben, 
majd a vezetôséggel találkoz-
tam. Miután elnyertem a tetszé-
süket, már a szülôk és gyerekek 
elôtt is bemutattak, s február 
1-jétôl álltam munkába. Rendkí-
vül nagy megtiszteltetés, hogy 
egy ilyen nagy múltú klubban 
végezhetem a munkám. Ezt az 
érzést az FC Barcelona jelmon-
data fejezi ki legjobban. Vagyis: 
Més que un club – Több mint egy 
klub... A kezdeti idôkben azt tar-
tom a legfontosabb célomnak, 
hogy az egylet szellemiségét 
teljes egészében a magamévá 

tegyem, és maradéktalanul be 
tudjak illeszkedni a klub min-
dennapi életébe. Mindemellett 
persze a tudásom legjavával 
szeretném segíteni a versenyzôk 
felkészülését is. Török Petivel és 
Hodács Atival már korábban is 
tartottunk közös edzéseket, ezt a 
vonalat itt a Spariban is támogat-
ják. Mivel ôk a legtapasztaltabb 
Optimist-edzôk, a továbbiakban 
is szeretném folytatni ezt a fajta 
együttmûködést, melyre ôk is 
nyitottak, amennyire a program-
juk engedi. Nagy kihívás, hogy 
balatoni hullámviszonyok között 
vezényelhetek  edzéseket. Ennek 
hiánya a Fertôn piszkosul nagy 
hátrány volt...  Jelenlegi beosz-
tásunk szerint Goszleth Marcell 
felelôs a kétszemélyes hajó-
osztályok képzéséért, Acsival 
ketten pedig az egyszemélyes 
hajóosztályok programját kell 

teljesítenünk. Acsi tavaly év vé-
gén vette át az Op-os csapatot. 
Idén neki több államvizsgája 
lesz, abban az idôszakban Mar-
cellal kettônkre hárul az edzések 
lebonyolítása. A jogi diploma 
várható megszerzése után pe-
dig Acsi ismét munkába áll.  Az 
edzéseket a Balatonon március-
ban kezdjük. Az Op A csapattal 
most február végén voltunk Opa-
tijában, utána Pulára indultunk 
versenyezni. A csapat majdnem 
homogén. Ez szakmailag sze-
rencsés, nem kell egy szintre 
hozni úgy versenyzôket, hogy az 
a többiek rovására menjen. Igaz, 
hogy versenyzôink szinte kezdôk 
és eléggé tapasztalatlanok, de 
nagyon jó képességûek, van hu-
morérzékük, és ami a legfonto-
sabb, a hajóvezetés és hajókeze-
lés terén roppant nagy potenciált 
tartogatnak magukban. 

Új edzo a Spartacusban: 
      Szalay Dani 

készülési fázisokat is beiktattak a munkába. Az edzôtábor elsô turnu-
sa február 1-19. között zajlott, ahol a résztvevôk a Quantum Sails Italy 
képviselôjének közremûködésével vitorlatesztelési, sebességi edzéssel 
indítottak, majd a különféle hajóvezetési technikák, manôverek finomí-
tása és azok gyakorlása került terítékre. A több mint kéthetes edzôtábor 
során mindenféle idôjárási viszonyok között tesztelhették magukat 
a résztvevôk. Eleinte hûvösebb, gyengébb szeles (6-14 csomó), kis 
hullámos vízen, majd komoly szélben (24-30 csomó), szinte viharos 
tengeren, 2-3 méteres hullámzásban gyakorolhattak, s a középszeles 
edzések sem maradtak ki. Persze tél lévén sajnos voltak pihenésre ítélt 
napok is a kedvezôtlen idôjárás miatt, ekkor a fiatalok kondicionáló 
edzéssel töltötték ki az idôt. Február 12-én például tíz év után elôször 

havazott Cagliariban! A kényszerpihenô azonban nem tartott sokáig, 
a front elvonulását követôen a srácok másnap délután már ismét vízen 
voltak. Általában a kora délutáni idôszakok teltek vízi edzéssel, ami 4-5 
óra vitorlázást jelentett, míg délelôttönként kondicionáló edzések folytak 
Fabio Ferrari vezetésével. Rövid, alig egyhetes hazai pihenôt követôen 
február 26-tól a csapat tovább folytatta a felkészülést Cagliariban, ahol 
ezúttal már barátságosabb idô, majd’ 20 fok és napsütés fogadta ôket. 
Gabó pár napig betegsége miatt gyengélkedett ugyan, ám ekkor sem 
hagyott fel az edzésekkel.  A fiúk március 9-ig folytatták közös felké-
szülésüket az olaszokkal, melynek során rengeteg tapasztalattal lettek 
gazdagabbak, s nem utolsósorban jó pár vízen töltött óraszámmal gya-
rapították téli felkészülésüket.                                              eszes bernadett

Idén télen több klub is választotta téli vízi 
edzôtábora lebonyolításának helyszínéül 
Horvát   országot. Elsôsorban Pula, Opatija 
és Split volt a legkedveltebb úti cél, ahol az 
agárdi és földvári versenyzôkön kívül füredi 
és tihanyi fiatalok is vízre szálltak. A spliti YC 
Labud és a YC Mornar évek óta szívesen fo-
gadja a magyar vitorlázókat télvíz idején, s a 
tavaszi szezont is elôszeretettel kezdjük déli 
szomszédainknál, a március közepén meg-
rendezésre kerülô Split Olympic Sailing Week-

en, melyen az olimpiai osztályok versenyzôi 
küzdhetnek meg egymással a gyôzelemért. 
Sigmond András és Csomai József vezeté-
sével laseres versenyzôink több alkalommal 
is elutaztak az Adriára, ahol a horvát váloga-
tottal is sikerült némi közös edzést összehoz-
ni. Az edzôtáborok idôpontjait az idôjárás 
alakította, hiszen az edzôk, végig figyelve az 
elôrejelzéseket, csak az utolsó pillanatban 
döntöttek az indulás pontos dátuma felôl. A 
kivárásos módszer jónak bizonyult, s a korai 

idôpont ellenére az idôjárás és a szélviszonyok 
ideálisan, ám változatosan alakultak. Gyen-
ge, közepes, erôs szél egyaránt elôfordult az 
edzésnapok során, sima víztôl a nagy, hosszú 
hullámokig minden megtalálható volt a palet-

Februári edzotáborok Splitben
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tán. A napi 4 órás aktív vízi edzést követôen a 
fiatalok bevonultak a szálloda konditermébe, 
il  let  ve kerékpárra pattanva folytatták a felké-
szülést. Az edzéseken a byte hajóosztályban 
az év végén Európa-bajnoki címet szer    zett 
Bathó Peti mellett változó összetételben részt 

vett számos BYC-es és THE-s laser 4.7, radi-
ál és standard versenyzô, mint például Tomai 
Balázs, Karé Réka, Földesi Gergely, Jung 
Ádám, Kaiser Kristóf, Huszka Mátyás, Vadnai 
Benjámin, Korchmáros Kristóf és Mátyás Vik-
tor. Sigmond András szerint a tavalyi évhez 

hasonlóan kiváló felkészülési helyszínnek bi-
zonyult a spliti vitorlás club, s csak tetézte a 
dolgokat, hogy néhány alkalommal lehetôség 
nyílt együtt gyakorolni a horvát válogatottal, 
akik közül jó néhányan a világ élversenyzôi 
közé tartoznak.                    eszes bernadett

a klubom, a Kenese Marina Port. Kenese 
nem tud már az idén támogatni, a Szörf 
Szövetség pedig maga se tudja még állí-
tólag, hogy az idén mennyit fordíthat a ver-
senysportra. Az idô meg szorít.
Mekkora összegrôl van szó?
Egy év edzôvel együtt, egy komoly nemzet-
közi programmal körülbelül tízmillió forint. 
Ennyi pénzem sose volt, magamat edzet-
tem, egyedül jártam a versenyekre – így 
évi 6-7 millióból kijöttem. A továbblépéshez 
azonban nagyon kéne az edzô. Az olimpiá-
ig hátralévô teljes idôszakra tehát nagyjából 
húszmillió forintra lenne szükség. Ennek egy 
részét biztos meg lehetne szerezni állami tá-
mogatásból, de csak akkor lenne értelme, ha 
az összeg másik fele is rendelkezésre állna.
hogyan kerestél szponzorokat? Mit tudsz nekik 
kínálni?

Bevallom, ehhez nem értek. Ez lehet, hogy 
hiba a mai világban. Ha sportról van szó, 
azt gôzerôvel tudom csinálni, úgy érzem, 
ez a dolgom, ebben vagyok jó. Az üzleti 
kapcsolatok menedzselése nem az én vilá-
gom. Vannak egyébként évek óta hûséges 
támogatóim, például az O’Neill vagy a 
Smith Optics – ôk felszereléssel segítenek. 
Ez nagy szó, de a továbblépéshez kevés.
Miért nem kerestél meg egy hozzáértô mene-
dzsert? tisztes százalék ellenében biztos talált 
volna megoldást.
Nem találtam ilyen embert.  A sportmene-
dzserek jobban kedvelik a népszerû csapat-
sportokat, vagy az igazán híres, népszerû 
hazai sportcsillagokat. Pedig a szörf ismert, 
kedvelt, hasonlóan a többi látványos extrém 
sporthoz. A fiatal célcsoportot biztosan el 
lehetne érni a segítségével.           Visy lászló

A Harken 2010-es újévi fogadalmában egy káros szenvedélyrôl mondott le – csörlôi ezentúl nem 
eszik meg a rájuk tekert kötelet. Új csörlôsorozatukon ötletes megoldások sora segíti e cél elérését, 
ráadásul egy-két további hasznos tulajdonsággal is bír a Harken Radial széria. A korábbi típusokon 
a megfelelô tapadás érdekében a dobot érdesítették, ez viszont gyakorlatilag smirgliként viselkedve 
hamar ledarálta a kötél külsô rétegét. Az új irányzat szerint a foszlatás nélküli tapadást a ferdén mart 
mély hornyok adják, ráadásul az irányuk miatt ráengedéskor a kötélmeneteket lefelé terelik, ezzel 
gátolva az alákapást. A finom érdesítés azért felfedezhetô a dobon, de csak a felsô részén, ahol már 
nincs jelentôs erô a kötélen, így viszont a koptató igénybevétel is elhanyagolható. A legszélesebb 

méretválaszték az alumínium szerkezeti elemeket és kenés nélkül is kopásálló mûanyag csapágyakat tartalmazó változatban hozzáférhetô, de létezik 
sûrû bordázatú krómozott kivitelben is. Minden típus minimális átalakítással elektromos vagy hidraulikus hajtásúvá tehetô, ez esetben az újratervezett 
felszedôfül jelent hasznos újítást – kialakítása megakadályozza az ujjak vagy ruhadarabok véletlen bedarálását.               (x)

Ezt szívvel kell tekerni!

Lesz-e ötödik? Mármint olimpia. A legeredményesebb ma-
gyar szörfös 1996-ban Atlantában még csak negyvenedik 
volt, Sydneyben huszonnegyedik. Az athéni olimpián már a 
huszonkettedik helyen végzett, Pekingben a tizenkilencedik 
helyet sikerült megcsípnie.
Négy olimpián indulni önmagában is nagy szó. De vajon 
lesz-e folytatás? A tizenkilencszeres magyar bajnok Gádorfalvi 
Áron szeretné. De nem minden áron. „Kijutni biztosan kijutnék 
Londonba – de számomra most már az eredmény sem mind-
egy. Szeretném folytatni a javuló tendenciát – azaz legalább 
az elsô tizenöt közé kerülni. A titkos vágyam pedig az elsô tíz 
hely valamelyike lenne. Ehhez azonban komoly felkészülés 
szükséges, edzôvel, sok külföldi versennyel – ami nem olcsó 
mulatság. Pénzem, támogatóm viszont nincs”– fogalmazott a 
bajnok kicsit keserûen a Porthole-nak.
Áron világa a víz, a szél – nem a tárgyalóasztal. Ha nyilvános-
ságot adunk terveinek, talán tudunk segíteni. Tehát a Porthole 
a jövôben a legsikeresebb magyar szörfös médiapartnere. 
Együttmûködésünket, a nyilvánosság erejét reméljük, a lehet-
séges támogatók is értékelik majd.

Nem vagy már elkésve? ha most összejönne a szükséges 
pénz, fel tudnál-e készülni a következô olimpiára?
Szerencsére még semmi sincs veszve. A telet nagyon 
keményen végig tudtam dolgozni a konditeremben. A 
Proximo csapat felkért erônléti edzônek, velük együtt 
csináltam végig az edzéseket. Most kezdôdnének 
viszont a versenyek, az edzések. Néhány külföldi ver-
senyre már nevezni is illene. Mindenképpen szüksé-
gem van új felszerelésre is, ugyanis – bár a hajóosztály 
nem változott, maradt az RSX – kihoztak egy új modellt, 
és az idén már csak ezzel lehet indulni. Állítólag kiseb-
bek a méret és a súly tûrései, mint az eddiginek. Egy 
biztos: a színe más lett, mint a régié. Többen úgy véljük, 
egyszerû üzleti fogás az új sárga deszkák bevezetése.
a szövetség nem segít?
Eddig nagyjából a költségeim felét állták, a másik felét 

A tárgyalóasztal a 
   leghullámosabb pálya

Beszélgetés Gádorfalvi Áronnal

ha sportról van 
szó, azt gôzerôvel 
tudom csinálni, úgy 
érzem, ez a dolgom, 
ebben vagyok jó. az 
üzleti kapcsolatok 
menedzselése nem az 
én világom

A 420-as hajóosztályban versenyzô Winddance Sailing Team tagjai, Péch Fanni és Héjj 
Eszter az év elején kaptak pár hét pihenôt, hogy februárban újult erôvel vágjanak bele a téli 
felkészülésbe. A fiatal versenyzôk sporttal, azaz aktív pihenéssel töltötték szabadságukat. 
Azonban egy kis „porszem” került a gépezetbe, hiszen a csapat kormányosa, Péch Fanni 
snowboardozás közben eltörte az ujját. Elszántságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
gipszelt kézzel érkezett a nápolyi edzôtáborba és társával együtt kitartóan gyakorolta az 
olasz edzô, Ricardo de Felice utasításait.
A bôszeles technika gyakorlásának eredménye
Az egyhetes olasz edzôtáborban a Winddance Sailing team a bôszeles technika gyakor-
lására fektette a hangsúlyt. Majd a csapat a téli felkészülés egyik állomásaként részt vett 
a szintén olaszországi Andorrában egy nyílt 420-as olasz ranglistaversenyen, amely a ha-
zaiak számára egyben válogató is a világversenyekre. A zord tengeri regattán olyannyira 
helytálltak a lányok, hogy a gyakran 30 csomó fölé emelkedô szélben, 2-4 Celsius-fokban, 
sok vetélytársukkal ellentétben, minden futamban húztak hátszélvitorlát.  
Jégvitorlázás helyett melegebb vizeken munkával töltött órák 
Felkészülni arra a versenyprogramra és elérni azokat a célokat, melyeket Péch Fanni és 
Héjj Eszter tûzött maga elé, kizárólag kemény munkával és kitartással szinte lehetetlen. A 
Winddance Sailing Team a 2010. év végére az olimpiai 470-es kategóriában szeretne ver-
senyezni. Ehhez rengeteg idôt kell vízen tölteni, ami fôként a téli idôszakban, hazánkban 
nem lehetséges. A lányok jelenleg külföldi edzôtáborokban edzenek. Az iskola mellett 
ez csakis a támogató segítségével valósulhat meg, hiszen a magán-nyugdíjpénztárakra 
szakosodott Pension Holding Zrt. támogatásával a csapat repülôvel utazhat, így idôt és 
energiát takarítanak meg, ami hosszú távon megtérül mind a lányok, mind a szponzor 
számára.                       balogh anikó

A Winddance Sailing Team 
         megkezdte téli felkészülését
„És tudod: az erô micsoda? – Akarat.”  (Arany János)
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versenyek

Mint tudjuk, a sportágakat szabályok mentén le-
het ûzni, és a szabályokat az arra hivatott verseny-

bíróknak kell betartatniuk – úgy a versenyzôkkel, mint a 
rendezôkkel. Ez alól nem kivétel a vitorlás sportág sem, és 
így, ha versenybírói szemszögbôl vizsgáljuk a határozatot, 
talán érdemes megnézni annak elôzményét, az ok-okozati 
összefüggéseket.

Bármilyen sportágban bárki megméretheti magát, össze-
jöhet egy baráti társaság és a strandon lábtengózhat, teni-
szezhet, egy hétvégén sakkozhat egy üdülôben, és vitor-
lázhat. Azonban ezek a versenyek, sportolási formák nem 

keverendôk össze a versenysporttal. A versenysporttal, 
amelynek igen szigorú szabályai vannak, és a szabályok 
betartatásának és ellenôrzésének is merev elôírásai vannak. 
Éppen ezért a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró és 

Versenyrendezô Bizottsága arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy nem kéne a Magyar Vitorlás Szövetségnek 
mindazokat a vitorlásversenynek nevezett eseményeket 
a hivatalos versenynaptárában feltüntetni, mely esemé-
nyeken nemhogy a szabályok betartásáért tennének, 
de még képzett versenybírókat, versenyrendezôket sem 
alkalmaznak. 

Természetesen akinek nem inge, ne vegye magára, 
és tisztelet a kivételeknek. Tehát a Magyar Vitorlás 
Szövetség Versenybíró és Versenyrendezô Bizottsá-
gának állásfoglalása az volt, hogy csak olyan vitor-
lásversenyek kerüljenek a Magyar Vitorlás Szövetség 
hivatalos versenynaptárába, mely versenyek rendezôi, 
szervezôi garantálják a Magyar Vitorlás Szövetséggel 
kötött szerzôdésben, hogy az általuk szervezett vitor-
lásversenyen megteremtik azokat a szakmai feltétele-
ket, melyek a nemzetközi vitorlásélet versenyzéséhez 
hozzátartoznak.

Az Elnökség októberi határozatának ebbôl a szem-
pontból örülnünk kell, hiszen mindazok, akik aláírták a 
megállapodást a Magyar Vitorlás Szövetséggel, vállal-
ták és garantálták a sportszakmai szempontból nem 
kifogásolható versenyek megrendezését és lebonyo-
lítását. Ehhez természetesen hozzátartozik az idôben 
elkészítendô és a szakemberek által javasolt módosí-
tásokkal újrafogalmazott versenykiírás, versenyutasítás, 
az adott versenyen képzett, minôsített versenyrendezôk 
és versenybírók foglalkoztatása, az adott verseny sport-
szakmai szempontból megfelelô technikai eszközökkel 
ellátott lebonyolítása. 

Mindezek alapján, innét a Zsûri-szobából csak üdvö-
zölni tudjuk a Szövetség októberi, versenyrendezéssel 
kapcsolatos elnökégi határozatát.
                 zentai István - Ugró

és a szabályokat az arra hivatott 

versenybíróknak kell betartatniuk, úgy a 

A vitorlázók körében komoly visszhangot váltott ki, a 

Magyar Vitorlás Szövetség októberi, versenyrendezésekkel 

kapcsolatos határozata. Mára a kedélyek megnyugodni 

látszanak ,és így talán a Zsûri-szobából is hozzáfûzhetô 

néhány megjegyzés az említett határozathoz.

Zsuri-szoba

A sportágakat szabályok mentén lehet ûzni, 

Russell Coutts, a háromszoros America’s Cup-gyôztes a SLAM ruházatot választotta, miként a 
címvédô Oracle BMW csapata. Nem véletlenül. Az 1979 óta töretlenül fejlôdô olasz céget fanati-
kus vitorlázók hozták létre, hogy az általuk fejlesztett ruházat kényelme és teljesítménye egyaránt 
szolgálja a világ legjobb versenyzôit éppúgy, mint a hétvégi túrázókat. De nem feledkeztek meg a 
parti ruházatról sem. Kollekciójuk egyéni stílusa, színvilága hûen tükrözi viselôik kötôdését a vitorlá-
záshoz. Magyarországon az S.hu Kft. üzletében, a Balatonlellei Bahart-kikötôben találkozhatunk a 
termékekkel. www.slam.com cseribapeter@rubicom.hu    (x)

Bôvülô választék

a versenyzôkkel, mint a rendezôkkel

a versenysport-
nak igen szigo-
rú szabályai 
vannak, és a 
szabályoknak a 
betartatásának 
és ellenôrzé-
sének is merev 
elôírásai 
vannak

Egy határozat margójára
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A II. világháború elôtt épült klasz-
szikus fahajók mellett udvarok-
ban, házilag készült darabok is 
megtalálhatóak, de még az egy-
szerre épített „testvérhajók” között 
is riggbeli és víz alatti különbsé-
gek fedezhetôk föl. Felmerülhet a 
kérdés, vajon hogyan is képesek 
egy osztályban igazságos 
versenyeket futni egymás ellen 
a hosszúkíles klasszikus „fák”, 
illetve korszerû, bulbás-pengés 
tôkesúllyal épített társaik.
Történt pedig, hogy durván más-
fél éve a fenti kérdés felmerült, 
a klasszikus darabok tulajdo-
nosai megelégelték a „nylonok” 
uralkodását, és valamiféle 
kompenzációs, esélykiegyenlítô 
rendszer bevezetését indítvá-
nyozták. Hosszas eszmecserék 
és ötletparádé után a 2009-es 
szezonra egy kísérleti megoldás 
született. Éspedig a túraverse-
nyeken a kétféle – rövid- illetve 
hosszúkíles – kialakítású egy-
ségeket különbözô yardstick-
elônyszámmal értékelik, míg 
a pályafutamokon a lee-bóják 
fölött betétbóják elhelyezését kéri 
az osztály a versenyrendezôktôl 
a lassabb egységek számára. 
A módszer nem váltotta be a 
hozzá fûzött reményeket, hiszen 

egy osztályon belül kétféle 
elônyszám csak a kifejezett 
yardstick-rendszerû osztá-
lyokban alkalmazható, egyes 
vélemények szerint pedig egy 
ennyire eltérô tulajdonságú hajó-
kat fölvonultató csapatban nem-
hogy kettô, de talán egy tucatnyi 
féle elônyszám kiadása sem 
egyenlítené ki az esélyeket. A 
pályaversenyek betétbójái pedig 
érthetôen túlzott többletmunkával 
terhelnék a versenyrendezôség 
amúgy is túl sokfelé aprózott 
figyelmét és erôforrásait. A Nagy-
hajós Bajnokság eredménye 
azután látványosan világított rá a 
módszer hiányosságaira, hiszen 
a bajnok Hadúr klasszikus 
építésû fahajó. A szezon lezárása 
után tovább folyt a megoldás 
keresése, a legújabb próbál-
kozás az idehaza még nem 
alkalmazott KLR elônyszámon 
– amely nem összekeverendô 
a már ismert KR-rel – alapul, de 
a szokásostól eltérô módon. A 
módszer kizárólag fizikai para-
métereket vesz figyelembe, a 
szokásos hosszúság-szélesség-
magasság értékeken túl a 
vitorla anyaga és a laterálfelület 
tulajdonságai is bemenô adatot 
képeznek. Ellenben a megol-

dás nem veszi figyelembe a 
versenyeredményeket, szemben 
az itthon általánosan alkalmazott 
yardstick-rendszerrel, amely 
képtelen módon az eredményes 
versenyzôket bünteti, és végtére 
is nem a hajók képességeit, 
hanem az eredményeket egyenlí-
ti ki. A képlet alapján az összes 
egység KLR-pontját megha-
tározzák, majd ezek alapján 
egy átlagértéket szab meg az 
osztály Technikai Bizottsága. A 
késôbbiekben pedig – új veretek 
felszerelésekor vagy vitorla-
beszerzéskor – minden egyes 
hajó tulajdonságait ehhez az 
átlagértékhez kell igazítani, ezzel 
a gyorsabb hajók tulajdonosai 
vállalták, hogy kvázi lerontják a 
sebességi potenciáljukat, így a 
versenyek eredményei valóban 
a vitorlázótudáson múlhatnak. 
Fifikás megoldás, nemde?
Elôbb-utóbb talán végre kide-
rül, sikerül-e összehasonlítani 
az almát a körtével, addig vi-
szont bizton gyönyörködhetünk 
a békebeli idôk – és a mai utó-
dok – csodálatos famunkájá-
ban és a tulajdonosok innovatív 
gondolkodásának gyümölcse-
iben az Európa 30-as osztály 
tagjainak láttán.                 MM

Különös színfoltja a honi vitorláséletnek az 

Európa 30-as osztály. Miközben a fejlôdési 

irányok, az osztálypolitika az egységes ter-

vezésû típusokat részesítik elônyben, addig itt 

van ez a 24 egységbôl álló csapat, amelynek 

tagjai közt keresve sem találhatunk akár csak 

két egyforma hajót. 

Európa számos elônye
hAjóosztályoK

1 Falcon hosszú Piculázott fa

2 johanna hosszú fa

3 Villám hosszú fa

4 - - -

5 Niobe hosszú fa

6 Virtus hosszú mûanyagozott fa

7 lidérc hosszú fa

8 hadúr hosszú fa

9 Nagymágus rövid mûanyagozott fa

10 azúr hosszú fa

11 Io rövid mûa.

12 bestia rövid mûa.

13 bobidi rövid mûa.

14 buddhajó hosszú mûa.

15 Penta (héj) rövid mûa.

16 Fétis rövid mûa.

17 kerecsen rövid mûa.

18 zarándok rövid mûa.

19 üres héj - mûa.

20 zorba köztes mûa.

21 styx köztes mûa.

22 üres héj - mûa.

23 Vakapád rövid mûa.

24 aedus rövid mûa.

25 ábránd rövid mûa.

26 Fiskális hosszú mûanyagozott fa

27 trilla hosszú mûanyagozott fa

Vitor-
laszám hajónév tôkesúly hajótest

felkészülés»



is Bruce Farr tervezte, karbon-kevlár szend vics-
szer  kezetû konstrukció, és szép sikereket ért el a 
nyolcvanas években. Nyertek vele Centomigliát és 
RundUmot is – ez utóbbit Telebox Speedy néven.
Jöttek új konstrukciók, a hajó meg is öregedett, leg-
utóbb OPNI névre hallgatott, ami egy francia kifeje-
zés rövidítése, azonosíthatatlan sikló tárgyat jelent. 
Nem szerettük volna, ha rólunk mindenkinek a be-
zárt lipótmezei elmegyógyintézet jut eszébe (ezt volt 
hivatalosan az OPNI, azaz az Országos Pszichiátriai 
és Neurológiai Intézet) – ezért választottuk a Ferge-
teg nevet. Tetszik, mert van benne valami elsöprô 
lendület, csibészség – és jó az is, hogy magyar név.
De vajon mennyiben magyar a hajó?
Kilencvenkilenc százalékban átépítettük. Kihoztuk 
a testet a maximális, 12,7 méteres hosszra. Azaz 
egyenes lett az orr, hátrébb került a tükör. A szárny-
ra keretek kerülnek majd, hogy itt is kihasználjuk 
a maximális szélességi méretet. A változtatásokat 
legfôképp én csináltam, itt Fûzfôn.
hogy került hozzátok ez a libera?
Kalandos a történet, nem nélkülözi a véletleneket 
sem. Simó Béci barátunk a Gardazzurra átépíté-
séhez keresett vereteket, komplett rigget. Talált 
Ausztiában egy évek óta heverô Liberát, komp-

letten. Kiváló donorhajónak ígérkezett, ami kellett 
neki, leszerelte – megmaradt a csupasz test. Vé-
letlenül szereztem róla tudomást. Én annak idején 
liberáztam, késôbb akartam valami saját rohanógé-
pet, így lett az enyém a Sfinx nevû kis Libera. 49er 
szkiffben is kísértettük a sorsot, és persze mindig 
szerettem volna valami ezeknél komolyabbat. Némi 
alku után megvettük a testet – és mivel a szakmám 
hajóépítô, belevágtam az átépítésbe. Még van rajta 
vagy egy hónapnyi meló.
honnan lesz árbocotok, vitorlátok?
Részben használt, részben új cuccokat fogunk ven-
ni. Szeretnénk meglepni az ellenfeleinket úgy, hogy 
ne legyen idejük már a Kékszalag elôtt minden 
fejlesztésben utánunk jönni. A szezon elejére több 

külföldi versenyt is terveztünk, itthon szeretnénk 
magunkból minél kevesebbet megmutatni, de en-
nek ellenére sokat vitorlázni.
a legutóbbi kékszalagon érezhetô volt az esélye-
sek közt egyfajta hazardírozás. annak ellenére, 
hogy nem volt megengedett a trapézolás, többen is 
tôkesúly nélkül, gyakorlatilag sverttel mentek. ti 
mit terveztek?
Van a hajóhoz tôkesúly és svert is. A végleges dön-
tést a verseny elôtt, már az idôjárás-elôrejelzés is-
meretében hozzuk meg.
kikbôl áll a csapat?
Régi, kipróbált mannschaftokból, akik már Assón 
és Liberán is bizonyítottak. És az sem titok, hogy 
külföldi, a liberázáshoz értô, Európa- és világbaj-
nok vitorlázókat is elhívok majd a tókerülôre. Van 
kikbôl válogatni: idehaza idôközben 31 fôsre bôvült 
a klubunk, az MB Sailing Team. Úgyhogy erôsen 
gondolkodunk, hogy egy második hajót is indítunk 
a Kékszalagon. Egy 40 lábas katamarán bérlése 
látszik a legvalószínûbbnek.
Most épp milyen munkák folynak a Fergetegen?
Festésre vár itt Fûzfôn. A test narancssárga metál 
lesz, a rudazat fekete. Narancssárga-fekete lesz a 
csapat ruházata is.                          Visy lászló

elôzetesek

A már hatodik alkalommal megrendezett regattát több változtatás teheti 
vonzóbbá az egyre nehezebb gazdasági lehetôségek közt manôverezô 
csapatoknak, ezek közül a legfontosabb a nyitás a kisebb hajók felé – 
a one-design kategória magját képviselô Jeanneau 35 OD a Balatonon 
már összeszokott, kisebb csapatok számára is költséghatékony megol-
dást biztosít, ráadásul az új csapattagok, vendégek összeszoktatásának 
kényszerét is tárgytalanná teszi. Az 5-6 fôs, évek óta kialakult társasá-
gok versengése a színvonalat, a bajnoki címek értékét is növeli, ennek 
megfelelôen a 35 lábas versenyhajók már kevlar vitorlákkal felszereltek, 
hogy a technikára se lehessen panasz. Persze a népesebb csapatok is 
megtalálják a maguk számítását – 37 lábas Salona és 44-es Dufour hajók 
kedveznek a nagyobb hajóra vágyóknak. Az egységes tervezésû osz-

tályok mellett pedig – az ORC rendszerben – lehetôség van szinte min-
denféle hajóval rajthoz állni, amely megfelel az elôírásoknak. A verseny 
helyszíne is változik az elmúlt évekhez képest – az idei báziskikötô Cres 
szigetén található, a túrafutamok is innen indulnak, és újdonságképpen 
– a három hagyományos túra- és a két pályafutam mellett – egy éjszakai 
menet is szerepel a kiírásban, így nem elég a pályaversenyek rutinja, a 
tengeri navigáció alapos ismerete is nélkülözhetetlen az eredményes sze-
repléshez. A nevezés már most lehetséges, a legnagyobb balatoni MVSz 
rendezésû versenyeken rendre megjelenik majd a MTNB standja, amit 
már a Budapest Boat Show-n is nagy érdeklôdés övezett. További részle-
tes információk a Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság honlapján:
 (www.tengeribajnoksag.com) találhatók.           (x)

Új lendülettel
Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság
Bár a tavalyi körben némileg visszaesett az érdeklôdés a honi vitorlázók részérôl a 

legnagyobb presztízsû tengeri megmérettetés iránt, mégsem volt hiány a szervezés 

iránt érdeklôdôkben, végül a más vitorlás rendezvényekrôl már ismert Westport 

nyerte el a jogot az idei lebonyolításra. 

elôzetesekfelkészülés » felkészülés»
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„Rozsdikám – van fogalmad, mi lesz, ha tényleg 700 induló lesz? Kell 
keresztben az egész tó a rajthoz” – mondta a minap Kô Pityu nekem, mikor 
lelkendezve egyeztettük a technikai részleteket. Nincs ebben semmi meglepô. 
Ha az ember áttekinti az elmúlt évek indulói létszámát, figyelembe veszi a 
tendenciákat, a liberák és a katamaránok elszántságát, a Balaton Regatta-
sorozat lelkes kikötôi hajósainak számát, már sejtheti, hogy van esély a 700-as 
induló-rekord elérésére. Ha pedig ez így lesz, akkor nincs mese, Zamárdiban 
is lesz rajtoló hajó.
Ezen okfejtésnek is köszönhetô, hogy nemcsak a versenyzôk kezdték meg a 
készülôdést a hó leple alatt. A szervezôk sem tétlenkednek, hiszen az idei a 42. 
T-Mobile Kékszalag Fesztivál és Nagydíj minden korábbinál komolyabb kihívá-
sok elé állítja a szervezô-rendezô csapatokat. A megszokott módon nézzünk 
pár tételt, ami körvonalazódni látszik. 
Versenykiírás: Minden eddiginél korábban, már márciusban megjelenik a ver-
senykiírás a kékszalag.hu oldalon annak érdekében, hogy az indulók alaposan 
felkészülhessenek. Kéretik majd lelkiismeretesen átolvasni, mert kiderül belôle, 
kik azok a „suhanó verdák”, akik saját biztonságuk érdekében kísérô motoros-
ról is kötelesek gondoskodni. 
Ellenôrzések: Nincs mese, be kell látnunk, hogy élesedik a verseny, és sokan 
feszegetik a kiírás adta határokat. Ennek kordában tartása végett komoly 
elôkészület zajlik a szervezôi fronton is. Egyrészt kiemelt figyelmet kap a fények 
megléte és mûködtetése. Külön apparátus fogja a sötétben lopakodókat 
kipiszkálni a fekete árny oldaláról. Másrészt speciális eszközökkel próbálják 
meg a szervezôk kiszûrni a nem megengedett segédeszközöket használókat. 
A korábbiaknál nagyobb számban kerülnek a versenyzôkhöz GPS-egységek, 

amelyek nemcsak a közvetítésben játszanak meghatározó szerepet, de az 
indokolatlan gyorsításokra is felhívják az illetékesek figyelmét. Elôkészület 
alatt van egy éjjel is látó egység kialakítása, reméljük, anyagi lehetôségeink 
megengedik, hogy ne csak az egy motorosnyi macska legyen az eszköz 
a rendezôk kezében az esti tiltott motorozások kiszûrésére. A csövön való 
áthaladást is kordában kell tartani, és nemcsak Keszthely felé, hanem a 
befutóra való közeledésnél is. Nem árulunk el titkot, ha leírjuk: ez is felkerült a 
megoldandó szervezôi, rendezôi feladatok listájára.
Pályajelek: Ezzel kapcsolatban két komoly feladatot kellett 
megoldani, reméljük, mindkettôt sikerrel tudjuk le. Az egyik a jelek 
megközelíthetôsége, különös tekintettel Balatonkenesére, ahol még 
találkozhat egymással a kemény mag a rajt után. Ott egy speciális 
terelôsor segít majd az ütközések elkerülésében, természetesen elôtte 
egy versenyen ki is próbáljuk majd a módszertant. A másik kihívás 
a láthatóság, mely érinti a keszthelyi jelet, illetve a befutót is. Nos, a 
szokásokkal szakítva, nem egy hagyományos sárga villogóval oldjuk 
meg a kivilágítást, hanem a közúti közlekedésben már sikerrel vizsgá-
zott, messzirôl is jól beazonosítható futó fénysor segíti a hajósokat a 
tájékozódásban.  
NeVezés: Minden eddiginél korábban lehet majd megkezdeni a neve-
zéseket az interneten, természetesen kiegészítve ezzel a hagyományos 
lehetôségeket. Aki szeret a fôvárosban vagy a verseny helyszínén nevezni, 
az megteheti, ám érdemes a VIHAR-rendszeren mielôbb feltölteni minden 
adatot, megsegítendô ezzel a rendezôk munkáját és a nevezôk pénztárcáját.
DÍjkIosztó: A Kékszalag ma már nemcsak a legöregebb tókerülô Euró-
pában, de a legnagyobb induló-létszámot is produkálja. Így nem csoda, ha 
igazi tömegsportesemény-jelleget kezd ölteni. Hiszen segítségével nemcsak 
a laikusok ismerkedhetnek meg a sportág rejtelmeivel, de olyanok is vállal-
koznak a tókerülésre, akik korábban csak a kikötôjük környékén túrázgattak. 
Az ô teljesítményüket is elismerve velük kezdôdik majd a díjak kiosztása, 
melyet a Kékszalag-trófea elnyerôje zár.
Bízom benne, hogy sikerül ismét méltó körülményeket teremteni a 42. 
T-Mobile Kékszalag Fesztivál és Nagydíj eseményeire.                      rozsda

Kékszalag-elôkészületek
A rendezôK oldAláról

A Zala-torokban katamaránt hegyeznek, a fûzfôi 

öbölben liberákat. Naná, hogy a rendezôk sem 

pihennek.

Bár még hónapok vannak hátra a tókerülôig, 
folyamatosan érkeznek a hírek az újabb 
és újabb nyerôesélyes kihívókról. Elha-

tároztuk, hogy folyamatosan, hónapról-hónapra 
bemutatjuk a legérdekesebb hajókat a Porthole 
olvasóinak. Tények és pletykák kavarognak a vitor-
lástársadalomban a 2010-es Kékszalag indulóiról. 
Egy biztos: hosszú évek óta az idei lehet a legna-

gyobb érdeklôdést kiváltó verseny. Nem véletlenül. 
Sokak szerint Litkey Farkas már a kelleténél több-
ször nyerte meg a szalagot, egyre éhesebbek a 
trónkövetelôk. Másrészt a többtestûek indulása 
alaposan átrendezheti az esélyeket…
Libera magyar névvel? Az épülô (pontosabban 
átépülô) Fergeteg titkairól faggattuk Marton Ba-
lázst.

honnan a név?
Ehhez röviden vázolni kell a hajó történetét: ezt 

Bezárt a Lipót, épül a Fergeteg
KéKszAlAg KihívóK 1.
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egyszerûbben fogalmazva: legénységhiány 
ütötte fel a fejét a hazai csillaghajós berkek-
ben. Cserélgetéssel ideig-óráig megoldható 

a helyzet, de végsô megoldást csak új, elkötelezett 
sztárosok megjelenése hozhat. Tisztában vagyunk 
vele, hogy apróhirdetés útján nem lehet legénysé-
get találni (sokkal bonyolultabb és személyesebb 
dolog ez annál), – de ez a helyzet is jól jelzi, nem 
minden stimmel az olimpiai hajóosztályok körül.
Csak egy példa: a hivatalos versenynaptárban a 
Bajnokságon kívül mindössze három hétvégére 
volt tervezve sztáros verseny.
A tarthatatlan helyzeten már tavaly önerôbôl vál-
toztatott a sztáros társaság: Nyári Földvári Regat-
ták néven három hétvégi versenybôl álló sorozatot 
szerveztünk. A Spartacus Vitorlás Egylet és annak 
versenyigazgatója, Erdélyi Béla vállalta a futamok 
megrendezését, Hevesi István sporttársunk jóvol-

tából pedig díjak és egy vándorkupa is jut majd 
a legjobbaknak. A versenyhez csatlakoztak az 
ugyancsak mostohán kezelt repülô hollandisok, sôt 
jelentkezett egy harmadik hajóosztály is, ezt azon-
ban már eltanácsolta a fôrendezô.
„A sztárnak és a hollandinak hasonlóak az igényei 
a versenypályán, szerencsésen megrendezhetô 
számukra egy helyen a verseny. Minél kevesebb 
hajóosztály indul, annál tökéletesebben lehet alkal-
mazkodni az ilyen egyedi igényekhez” – mondta 
Erdélyi Béla. 
A kezdeményezés mindenesetre példaértékû: egy-
egy osztályszövetség, ha elégedetlen a versenyzé-
si lehetôségekkel, könnyen kézbe veheti saját sorsa 
alakítását. 
A Nyári Földvári Regatták június 19-20-án, július 10-
11-én és augusztus 21-22-én lesznek – természete-
sen Balatonföldváron.

Ugyancsak itt rendezik meg majd az osztály Or-
szágos Bajnokságát is, szeptember 16-21-ig. Az 
év elsô sztáros megbeszélésén eldôlt az is, hogy 
az OB nyolcfutamos lesz, és ha késik a verseny a 
programhoz képest, egy napon akár három futam 
is rendezhetô.
A tavalyi szezonban Litkey Árpiékkal erôsödött 
a sztármezôny. Nem könnyû eléjük kerülni: Pi-
rivel (Nagy Ákossal) megnyerték a magyar baj-
nokságot, és a ranglista tetején is Árpi végzett. 
Bónuszként két francia versenyt (Nizza, Antibes) is 
megnyertek a téli szezonban az Oktoberfest má-
sodik helye után. A legénységek rangsorában Ge-
reben Péter lett az elsô.                          Visy lászló

Csillaghajó
Ha körülbelül mázsás testsúlyodhoz higanymozgás társul, mellé erôs 

vagy, mint egy dízelmozdony és jól bírod az órákon át fejedre zúduló 

hideg vizet (miközben a hajó oldalán lógsz)… köztünk a helyed!

hAjóosztályoK

yArdsticK trophy nAgyhAjós KupAsorozAt

A yardstick osztályú hajókkal vitorlázók tábora kétségkívül a legnagyobb 
az itthoni nagyhajós mezônyben. Nem csoda, hogy az elônyszám-
rendszerben versenyzôk megirigyelték az egységes osztályok évek óta 
jól mûködô és szervezett sorozatát, a One Design Trophyt. A tavaly meg-

alakult Somogy Megyei Vitorlás Szövetség állt a kezdeményezés élére, 
és néhány hét alatt öt klub kilenc versenyét szervezte kupasorozatba. 
Feltehetôen segítette a szervezést, hogy az összefogás alapelve volt, mi-
szerint a versenyek megtartják önállóságukat és jellegüket, ami már eddig 

Új kupasorozat – régi tradicionális versenyekbôl

Verseny Idôpont Helyszín Rendezô Versenytípus futam

Harmat Kupa 2010. május 1. balatonlelle LVE túra 1

Kormorán Évadnyitó 2010. május 15. Fonyód FKVSE túra 1

Rizling Kupa 2010. július 10. ábrahámhegy TVSK túra 1

International Kupa 2010. július 24. balatonlelle LVE túra 1

cms-Schuller Kupa 2010. július 31. Fonyód FVE Pálya 3

Termoplusz Kupa 2010. augusztus 14 Fonyód TVSK túra 1

Kormorán Évadzáró 2010. szeptember 18. Fonyód FKVSE túra 1

Unitef Kupa 2010. szeptember 2-3. balatonföldvár SVE Pálya 3

Dér Kupa 2010. november 6. balatonlelle LVE túra 1

Kádár Gábor (Keszeg) olvasónk ôs-

ha jós médiumok avatott gyûjtôje-

ként néhány lenyûgözô emlékkel 

állított be szerkesztôségünkbe.

a 2010-es balatonfüredi binnen jolle 
eb-re való felkészülést nem lehet elég 
korán elkezdeni.  Képünk 1942-ben 
készült.

a korai ötvenes évek nem hagytak 
mély nyomot a magyar vitorlázás 
emlékkönyvében. Valami azonban 
megindulhatott, mert 1952-ben 
meg   jelent a Vitorlázás Alapismeretei 

címû könyv. Szerzôi: Dömök István, 
Hamvas Imre, dr Szénásy József – a 
vitorlázás legendás személyiségei. 
A szakmailag ma is helytálló mûbôl 
nem hiányzott egy kis ideológiai 
alapvetés: 
„A Szovjetunióban tömegsport a vitor -
lázás. A haladó szovjet vitor lássport 
új alapokra helyezte a versenyzést 

is. Eddig a pénzé volt a döntô szó, 
és a több költséggel épült hajó nyert. 
A Szovjetunióban a fôszerepet a 
sportoló kapta. A gyôzelem kivívása 
a sportember érdeme. A hajó csak 

eszköz maradt. A Szovjetunióban 
már serdülôkorban kezdik a vitorlás-
kiképzést. A kiváló tanulmányi ered-
ményeket elért pionírokat a nyári 
szünidô alatt jutalmul hadihajó- és 
vitorláskiképzésben részesítik. Így 
érthetô meg az a tény, hogy a Nagy 
Honvédô Háborúban a leningrádi 
hajósok hôstetteikben felhasználták 
vitorlástudásukat is, amikor a lenin-
grádi blokád idején vitorlás szánokon 
szervezték meg az átkelést.”

*
Miközben a Neptun, a Hullámok 
Hátán vagy az ôs szövis Vitorlázás 
jelentette sokak számára a múlt 
emlékeinek hordozóját, addig fele-
désbe merült a „Vitorlás híradó”, a 
Vitorlás Szövetség periodikájának 
emléke. Pedig volt ilyen!
Lássuk, mit írt az újság 1964. évi 10. 
számában:
„Nagy érdeklôdés mellett tartotta 
Országos Kongresszusát december 
13-án a Magyar Vitorlás Szövetség 
az UVATERV dísztermében. A vitor-
lázók kilenc év után (1956! – a szerk.) 
újra megrendezett értekezletén az 
Elnökség, a Bizottságok tagjai, a 
vidéki és budapesti Szakosztályok 

képviselôi és az élsportolók szép 
számmal jelentek meg. 
Feszült figyelemmel hallgatták az 
MVSZ Elnökének, dr. Tarits Zoltán-
nak részletes beszámolóját a Szö-
vetség munkájáról, a nemzetközi és 
hazai versenyekrôl és a vitorlássport 
többi jelentôs kérdésérôl. Az értékes 
és tartalmas hozzászólások kiemel-
ték az egy éve újjáalakult Szövetség 
eredményes munkáját, és hasznos 
javaslatokat tettek a sportág fellen-
dítése érdekében.”
„Az MVSZ hajóregiszterében 17 osz-
tályban 594 vitorlás hajó szerepel: 
257 kalóz, 71 M jolle, 66 csillaghajó, 
60 finn-dingi, 54 túrayolle, 36 cirká-
ló, 25 repülô hollandi, 12 sárkányha-
jó és 13 összevont tôkesúlyos osz-
tályba tartozó hajó.”
Néhány név az 1964-es válogatott 
keretbôl: Telegdy, Gosztonyi, Galam-
bos, Kádár, Szentpétery, Gömöry, 
Izsák, Weöres, Littkey, Majoross, 
Finá  czy, Tuss, Wossala, Simon, Pet-
ten  koffer, Gereben, Martiny, Farkas... 
Mennyi ismerôs!
A kiadvány teljes szövegét honla-
punkon olvashatjátok:
 www.porthole.hu   ga

Múltidézo

is népszerûséget hozott számukra. Az SMVSZ vállalta a koordinációt, az 
eredmények rögzítését, összesítését és számítását, továbbá a kommuni-
kációs feladatokat.  Nagy erénye ennek a sorozatnak, hogy május elejétôl 
egészen november elsô hétvégéjéig versenyzési lehetôséget biztosít, és a 
kiírt kilenc versenybôl a résztvevô hat legjobb eredményét értékeli az éves 
ranglista kiszámításakor.
Sikerült komoly hagyományokkal rendelkezô, közkedvelt regattákat a 
Yardstick Trophy nevet viselô kupasorozat versenyrendszerébe gyûjteni. A 
YST legöregebb versenye az idén 15 éves International Kupa – Karsai La-
jos Emlékverseny, de most ünnepli 10. évfordulóját a régi balatoni emléke-
ket idézô ábrahámhegyi Rizling Kupa, a Spari pedig nyolcadik alkalommal 
rendezi szokásos októberi pályaversenyét, az ökörsütésekrôl elhíresült Unitef 
Kupát. A sorozat résztvevôi négyszer látogathatnak Fonyódra, a Kormoránok 
évadnyitó és évadzáró túrafutamaira, a Port Lacaj Termoplusz Kupájára, és 
a sorozat másik pályaversenyére, a VIII. cms-Schuller Kupára. A Yardstick 

Trophy nyitó és záró versenyei egyben a BL Apartments & Yachtclub ver-
senyévadának végpontjai is. Lellén a Harmat Kupával veszi kezdetét a YST 
sorozat és a Dér Kupa zárja a küzdelmeket. Így összesen hét túraverseny 
és két, egyenként három-három futamból álló pályaverseny alkotja a Balaton 
legújabb kupasorozatát.
A területi szövetségnek sikerült egyedi és ösztönzô pontrendszert alkotnia az 
értékeléshez. Alappontot kap minden elrajtolt hajó, ehhez adódik az osztá-
lyában elért helyezése utáni pontszám és az 1-6 helyen végzettek prémium-
pontjai. A kitartás is értékelve lesz, a 7., 8. és 9. versenyt is teljesítôknek dupla 
alappontot írnak jóvá az értékelôk.
A novemberi, utolsó ranglistaversenyt követôen külön rendezvényen kerül sor 
a kupasorozat értékelésére és díjainak átadására. A www.vitorlasversenyek.
hu címrôl elérhetô internetes felületen lesz nyomon követhetô a kupasorozat 
minden rezdülése, hírek, versenykiírások, eredmények, valamint fotók és vide-
ók formájában.                     bodnár Imi
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Ekkor a Badacsonytomaji Szörf Klub egyik lelkes tagja, Kardos 
Gábor úgy gondolta, eljött az idô, hogy egyszer végre a befagyott 
Balatonon is átcsússzanak a szörfösök. Az átcsúszás kiírása fel 

is került a Windsurfing.hu-ra, ahonnan rövid idô után a várakozásokhoz 
képest sokkal gyorsabban terjedt tovább a hír: néhány jó fej, vagy inkább 
felelôtlen szörfös érdekes, izgalmas, szép, vagy inkább veszélyes külde-
tésre készül. 
A Balaton jegén való átkelés veszélyességére elôször a Fonyódi 
Vízirendészeti Rendôrôrs hívta fel a figyelmet. A hír rövidesen megjelent a 
legismertebb hírportálokon, majd a TV-híradóban is, amiért a szervezôk 
akár hálásak is lehetnek. Bár a média folyamatosan azt harsogta, hogy 
a küldetés életveszélyes, az átcsúszás szervezôi kis idôre a figyelem 
középpontjába kerültek, s azzal hogy a riogatások ellenére mégis átkeltek 
a tavon, könnyen át tudták adni üzenetüket: ne csússzunk el a téli Balaton 

szépségei mellett, inkább csússzunk át rajta. A Balaton nem csak nyá-
ron érdekes, sokat veszít az, aki még életében nem látogatott el Európa 
legszebb befagyott „tengerére”. 
Az átkelés ugyan sikeres és talán veszélytelen is volt, a vízirendôrség 
aggodalmát meg lehet érteni. Ha az átcsúszás üzenete egyes em-
berekben úgy csapódna le, hogy a Balaton jege mindent elbír, akárki 
átgyalogolhat a túlpartra, nincs mitôl félni, akkor bizony sok, nehéz, 
költséges, akár kivitelezhetetlen mentésre lenne szükség. A befagyott 
Balaton közepérôl segítséget hívni nem egyszerû, köd esetén az elté-
vedés veszélye sem kizárt, ezért a szervezetlen átkelés senkinek sem 
ajánlatos. Megfelelô szervezettséggel, a vízirendôrséggel való maximá-
lis együttmûködés mellett viszont jó lenne, ha minél többen átcsúszhat-
nának a Balatonon.                      Mattó

Átcsúszó üzenet
sétA A tAvon

Idén végre több mint egy hónapig vastag jég borí-

totta a Balatont, hosszú szünet után újra elôkerültek a 

jégszörfök, jégvitorlások a garázs mélyérôl. Heteken 

át kemény mínuszok dagasztották a jeget, már le-

hetett sejteni, hogy vastagsága a tó egész felületén 

bôven elég arra, hogy járni lehessen rajta. 

ÁTCSÚSZÁS!  Mi?
Igen! 
Na, akkor mit is jelentsen ez? Azaz mi 
lett belôle…
Amikor értesültem a „Balaton át Csú-
szás” interneten keresztüli toborzásá-
ról, az elsô gondolatom az volt, hogy 
már megint munka és hogyan fogjuk 
megoldani, hogy ne legyen nagyobb 
galiba. De ahogy egyre több infóm lett 
az ügyrôl (mert vettem a fáradságot 
és utánajártam) ráébredtem, hogy az 

ötlet szenzációs, de a tervezett kivite-
lezés teljesen „ôskori”. 
Kardos Gábor (filozófus) a fô 
gerjesztô. Találkozunk, elsôre azt 
gondolom, „ez egy örült pasi”. De be-
szélgetsz vele és rájössz, hogy Te is 
az vagy és itt van egy ember, aki nem 
hajlandó téli álmot aludni és ébresztôt 
fúj. Hamar belátja a lebonyolítással 
kapcsolatos biztonsági aggályokat, 
és megegyezünk abban, hogy ezt 
nem kell itt abbahagyni, hanem a jó-

zanság erejével meg kell szervezni a 
megfelelô, elvárható, de nem túllihe-
gett biztonsági és részvételi szabá-
lyokat a jövôre nézve.
Továbbgondoltuk, és több helyszí-
nen, más-más eszközökkel és akár 
gyalogostúrákat kívánunk szervezni a 
hideg, téli idôszakokban, nemcsak a 
Balatonon. 
Miért álltam erre az „oldalra”? Mert 
így is, úgy is lesznek ezután olyan 
sporttársak, akik menni fognak a hi-

deg, jeges vizekre, egyre nagyobb 
tömegekben. De nem mindegy, hogy 
hogyan és milyen háttérbiztosítással. 
Butaság a struccpolitika! Fel kell ké-
szülni és helyt kell állni a rendezvé-
nyeken. Jobb szabályozni, mint tiltani! 
Aztán az ellenvélemények. Össze-
csúszhatnak, lehet Átcsúszni, csak 
akarni kell!
Épp erre az idôszakra terveztük a 
jégrôl mentési gyakorlatokat, sikerült 
is két alkalommal összehozni. Az 
elsôt a Zala folyó torkolatánál bonyo-
lítottuk, ahová meghívtuk a Balatoni 
Vízirendészet munkatársait, a Balaton 
régióban mûködô Tûzoltóságokat 
valamint partnereinket. Számomra 
a gyakorlat egyik fô tanulsága volt, 
hogy a meglévô jégrôl mentési sze-
mélyi és eszköz-feltételek 2010-ben 

Jó nagy „balhé” kerekedett. Volt értelme! Meg-

mozdult valami. Hála azoknak, akik végre provoka-

tív módon ébresztôt fújtak. 

mentés másKént

Élô, téli Balatont!

csak elégségesek. Van mit fejlôdni, 
fôleg akkor, ha téli rendezvények 
lesznek, márpedig lesznek. Számos 
külföldi mentôszervezettel állunk kap-
csolatban, ahonnan már hosszú ideje 
kapunk szakmai segítséget, így a téli 
mentéssel kapcsolatban is megkap-
tuk az instrukciókat. 
Második alkalommal Zánkán, a 
székhelyünkön gyakoroltuk a jégrôl 
mentést, fiatal tagjaink próbálhatták 
ki magukat. Megérezhették, hogy mi-
lyen is az, amikor recseg a jég és egy-
szer csak hopp, már be is szakadtak. 
Mindenki hálás volt, hogy ebben az 
élményben részesülhetett. Támadt is 

egy gondolatom: a legközelebbi alka-
lommal meghirdetjük civilek számára 
azt a nyílt napot, ahol megfelelô fel-
szerelések használatával és szakem-

berek kontrollja mellett megtapasztal-
hatják a jégen tartózkodás veszélyeit 
és megtanulhatják az önmentést.
Két új eszközzel gyarapodtunk: a 

„walkway” nevû felfújható mentôstég 
igen hasznos, jó és biztonságos 
mentôeszköznek bizonyult. Máris ad-
tunk belôle kölcsönbe a badacsony-
tomaji és a keszthelyi tûzoltóknak. 
A másik eszköz inkább kényelmi és 
logisztikai szempontból volt hasz-
nos: pár perc alatt felfújható, fûthetô 
sátor. Nagyon jó volt a melegben át-
öltözni. Természetesen a mentôsátor 
elsôsorban a nagyobb, tömeges 
baleseteknél (sportrendezvényeken) 
lesz hasznunkra.
És mire befejeztem az írást, tavasz 
lett, hurrá!

bagyó sándor

BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG
VÍZIKÖZLEKEDÉSI OSZTÁLY
8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Tel.: (85) 560-996 BM.tel: (23) 53-04, 53-64 BM.fax: (23) 53-07
VÍZIRENDÉSZETI RENDÔRÔRS FONYÓD
Szám: 31/3-9/2010. ált.

Tisztelt Kardos Úr!
A www.windsurfing.hu oldalon BalatonátCsúszás címmel közzétett felhívásával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a befagyott 
Balatonon Fonyód-Badacsony között jégen történô átkelés a jelen idôjárási körülmények között (+2,5 C fok), és az idôjárási 
elôrejelzések szerint (péntek, szombat erôs havazás) véleményem szerint életveszélyes.
Továbbá felhívom a figyelmét arra, hogy a Balatoni Vízirendészeti Rendôrkapitányság hivatalos álláspontja alapján jelenleg csak 
az olyan part melletti jégfelületek tekinthetôk biztonságosnak, ahol már kialakították a jégpályákat, és ezeket a területeket felügye-
lik, kezelik, karbantartják. A nyílt jégfelület jelenleg is több centi hóval fedett, nem láthatók a rianások, tágulási vizes jégcsatornák 
az azokat fedô vékony megfagyott jég és hó miatt, így komoly csapdák keletkeznek. Tájékoztatom arról, hogy a jégen tartózko-
dással kapcsolatos jogi szabályozás egyértelmû (46/2001.(XII. 27. BM. rendelet):
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellô szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötôk és veszteglôhelyek területén;
d) folyóvizeken.
A fenti jogszabályból értelemszerûen következik, hogy a kikötôk területén – a kikötô medencék jegén, vagy a mólók vagy 
veszteglôhelyek melletti jégen, a vízmélység miatt–, vagy ha pl. plusz C fok hômérséklet mellett olvad a jég, illetve köd tapasz-
talható a vízirendészet járôrei megtiltják a jégen tartózkodást. Nem a büntetô szándék, hanem a jégbalesetek megelôzése a 
cél, ezért a jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt elsôsorban figyelmeztet a vízirendészet állománya, azonban 
komolyabb vagy visszatérô esetben helyszíni bírságot (3-20 ezer Ft) vagy szabálysértési eljárást kezdeményeznek a szabályt 
megsértôkkel szemben. (...)
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egyre több a felfújt marketing-
esemény, uniós pénzekbôl 
finanszírozott átélhetetlen 

megaprojektek, agyonpromózott 
fesztiválok, melyek végsô soron 
mind virtuális történések (lényegük 
az öncélú és passzív fogyasztás), 
miközben egyre nagyobb igény 
lenne valódi eseményekre. Az 
volna a legnagyobb buli, hogy 
csak fogyasztunk? Aromás 
kamuitalokat, elôregyártott kon-
certprogramokat, haknilüktetést, 
szponzordzsámpingokat, márkázott 
életérzést (pardon: feelinget), feszti-
vál néven piacosított agresszív tudat-
módosítást veszünk méregdrágán 
– és közben tulajdonképpen nem 
csinálunk semmit. Csak fogyasztunk.
Ha viszont átmegyünk a Balaton 
jegén, az valódi. Az nemcsak azért 
érdekes, mert óriásplakátokon 
elhitették velünk, hogy mekkora buli 
lesz, vagy mert van egy multi, aki azt 
üzeni a mi átcsúszásunkkal, hogy 
milyen jól csúszik az ô terméke. 
Mégiscsak inkább álság ez, mint 
válság, és mégiscsak erôsebb az 
életvágy, mint a látszólag eluralkodott 
pesszimizmus vagy cinizmus. Hogy 
mit lehet csinálni, mikor (v)álságban 
vagyunk? Át lehet csúszni. Közben 
még nevethetünk is rajta.

Menjünk tovább. Bárki, aki körülnéz 
a saját életében, jó eséllyel talál 
számos elôítéletet, embereket egy-
mástól és a természettôl elválasztó 
elôítéleteket, illetve olyan értelmes 
célokat, melyeket sokan tabuként 
vagy elérhetetlenként kezelnek. 
Vajon mi tart vissza minket, hogy 
látványosan megtegyük a döntô 
lépést és bebizonyítsuk: igenis meg 
lehet csinálni és nem érdemes félni. 
Mert élni jobb, mint félni. Fôleg akkor, 
mikor a félelem világa már globális 
mátrix-rendszerként jelentkezik, 
melyben mindenkinek illik rettegni 
az aktuális Al Kaidáktól vagy helyi 
maffiáktól, kiskirályoktól, fônököktôl, 
az aktuális vírusvédô programo-
kat vagy vakcinaeladást szolgáló 
marketing-vírusoktól. Alapelvük: félni 
és félni hagyni... Egy ponton már 
egyszerre nevetséges és sírnivaló, 
hogy bukósisakban küldik a gyere-
keket a homokozóba. Úgy már nem 
is lehet játszani. Akkor mi értelme 
élni, ha csak félni tudunk mindentôl? 
Egyáltalán: tud bárki bármit 
mondani, amire jó lenne a félelem? 
Semmire se jó. Pláne veszélyhely-
zetben. Akkor a legrosszabb, mert 
ott lenne leginkább szükségünk 
teljes cselekvôképességünkre és 
a helyes döntéshozásra, amit a 

félelem megbénít. Hogy akkor miért 
népszerûsítik-promotálják annyira a 
félelmet? Nyilván alantas érdekbôl: 
hogy minél több ember kiszolgálta-
tottá, manipulálhatóvá váljon. Magá-
nyos tömegként féljen és fogyasszon 
– minél fölöslegesebben, annál 
‘jobb’. Csakhogy ez a világfogyasztói 
modell mára minden szempontból 
megbukott, nemcsak ökológiailag 
és emberileg, hanem közgazdasági 
szempontból sem fenntartható. Min-
denfajta (v)álság lényege a félelem, a 
megoldásé pedig a bizalom.
Tényleg: mi abban a jó, hogy átke-
lünk a Balatonon? Akár télen a jégen 
keresztül, vagy nyáron vitorlással, az 
élmény mindig arra épül, hogy átju-
tunk a másik partra. Legalább néha 
jó átélni, hogy eljutunk valahonnan 
valahová, és vitathatatlan módon 
megcsináltunk valamit. Nemcsak a 
sportban lehetnek ilyen egyértelmû 
és valódi sikerélményeink. Ideje 
feltárni a kiaknázatlan lehetôségeket, 
ahelyett, hogy sopánkodnánk az épp 
aktuális globális (v)álságon, turáni 
önsorsrontó búsmagyarságokon és 
a mindebbôl következô cinizmuson. 
Ezért a BalatonátCsúszás mellett 
több hasonló rendezvény megszer-
vezését tervezzük, és szeretnénk 
fórumot biztosítani az országban 

mindazoknak, akik úgy gondolják, 
hogy ne érjük már be a lemondó 
közhellyel: „az igazság odaát van”. 
Akkor menjünk át és nézzük meg! 
Ha másért nem, legalább azért, 
hogy kiderüljön... Érdemes mielôbb 
átjutnunk a tôle elválasztó  
(v)álságon. Szóval találjuk ki, hogyan, 
és csináljuk is meg, ha egy mód 
van rá. Keressük tehát mindazokat, 
akikben van még erô és kreativitás 
emberként élni, és nem akarnak 
riadt fogyasztó-androiddá válni. Akik 
szerint nem „extrém sport” egész 
embernek lenni. Kábé ennyi.
Tavasszal, a húsvéti idôszakban ter-
vezünk egy szörfös-vitorlás-kajakos 
átkelést a Balatonon és a Dunán is, 
mégpedig a pesti szakaszon, hogy 
minél többen találkozhassanak az 
átcsúszás alapgondolatával: hogyan 
lehet ötletesen átjutni A-ból B-be, 
lehetôleg humort sem nélkülözô 
elemekkel fûszerezve az eseményt. 
Akár egy tavon vagy folyón, akár 
máshogyan – a levegôben, vagy 
gólyalábon. Bármilyen kreatív ötlet 
támogatandó, ha alapelve az, hogy 
az áthidalt távolság többé ne elvá-
lasszon, hanem összekössön. Nem 
virtuálisan, hanem valóságosan. 
Legyen egy fóruma azoknak, akik 
nem félnek élni.        kardos gábor

Mégis mire jó a BalatonátCsúszás? Túl a kalandon 

és a téli Balatont életre kelteni képes programon, 

jól érzékelhettük, milyen rendkívüli érdeklôdés 

mutatkozik olyan eseményekre, melyekbôl az 

derül ki, hogy simán meg tudjuk csinálni, amit 

sokan képtelenségnek véltek, pusztán azért, mert 

nem volt róla semmilyen konkrét tapasztalatuk. 

A hideg és a szél kombinációjának hôérzetre gyakorolt hatását szám-
szerûsíti tehát a windchill-index. Például 0 Celsius-fokos hômérséklet és 20 
km/órás szél mellett -5 °C-t érzékelünk. Végezzünk csak el egy egyszerû 
kísérletet egy hûvösebb (5 fok körüli) és szelesebb reggelen: forraljunk 
fel vizet, majd öntsük bele egy-egy befôttesüvegbe. Az egyiket rakjuk a 
hûtôbe, a másikat pedig ki az utcára (teraszra, erkélyre, ablakpárkányra). 
Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy megtippeljük: a víz a kinti üvegben 
– a szélerôsség függvényében – gyorsabban fog kihûlni, mint a frigóban 
lapuló „kontrollcsoport”. De ha már a konyhában vagyunk: ugyanezt a je-
lenséget használjuk ki, mikor a forró levest fújjuk, hogy minél elôbb ehetô 
hômérsékletûvé váljon. 
A windchill tehát nem hômérséklet, csak az ember hôérzete. Akárhogy is, fon-
tos vele tisztában lenni mindenkinek, aki hûvösebb idôben kültéri tevékenysé-
get végez. A windchill-index kiszámításával a negyvenes években kezdtek el 
foglalkozni, jelenlegi képletéhez és táblázatához pedig kanadai-amerikai kop-
rodukcióban jutottak el 2001-ben. 

twindchill = 13,12+0,6215t - 11,37V0,16 + 0,3965tV0,16

Ahol T a hômérsékletet jelenti °C-ban, V pedig a szélsebességet standard, azaz 
10 méter magasságban, km/órában kifejezve. A jelenlegi modellt az arcbôrre 
optimalizálták, mivel ez a felület szokott még a legnagyobb hidegben is szaba-
don maradni. Figyelembe vették továbbá, hogy a szélerôsség a meteorológiai 
adatoknál alacsonyabb fejmagasságban mérve, valamint beleszámolták, hogy 
átlagos sétatempó mellett 4,8 km/órás (szembe)szél mérhetô. Ugyanakkor még 
számtalan fejlesztési irány kínálkozik – egyikük lehet a tengeri körülményekhez 
igazított „nedves windchill-index”, mely a vízpermet hûtôhatását is mérhetôvé 
tenné. Mindezzel nem árt tisztában lenni a téli-kora tavaszi vitorlázáskor, külö-
nösen, hogy a gyorsan, nyílt vízen mozgó hajón jóval nagyobb szélsebesség 
mérhetô. De a windchill-jelenséget tartsuk észben akkor is, ha síelni, szánkózni, 
korcsolyázni, magashegyi túrára vagy épp hûvös idôben futni vagy kerékpároz-
ni indulunk. És hogy hogyan védekezzünk a hideg (szél) ellen? Természetesen 
megfelelô és kellô mennyiségû ruhadarabbal. Kezdjük a technikai aláöltözettel, 
amely a pamuttal ellentétben elvezeti testünk kipárolgásait, így a ruha nem lesz 
nedves rajtunk, ami alapvetô a hômérséklet fenntartásához. A középsô rétegek-
nél – például thermo felsôruházat – szintén fontos a légáteresztés, fedôrétegnek 
pedig szellôzô, windstopper, vízhatlan darabokat válasszunk.                       tzs

Szél-jegyzet a windchillrôl
A windchill-hatást mindenki ismeri, legfeljebb nem tudott róla, hogy – magyar megfelelô híján – így hívják, valamint 

hogy relatíve pontosan mérhetô és számszerûsíthetô. Mivel az emberi szervezet a hôt nem képes közvetlenül érzékelni, 

így hidegérzetünk a bôrünk hômérsékletébôl származik. Ha pedig a hideg idôjáráshoz jelentôsebb szél is társul, 

bôrünk gyorsabban hûl, és ezáltal hidegebb lesz, mint azonos, de szélcsendes körülmények között. 

Sportszerû válságkezelés
életjeleK

hIDegérzet  táblázat    (Készült a National Weather Service táblázata alapján - Verseghy Ferenc fordítása)

A ragyogó napsütés 5-10 °C-kal csökkentheti a hidegérzetet.  
Hidegérzet növekedése csak 10 °C vagy annál alacsonyabb léghômérséklet, illetve 5 km/óra vagy annál nagyobb szélerôsség mellett mérhetô számottevôen.
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ú gy látszik, a kikötôkben a hajózás igényei-
nek megfelelôen tartani kell kutyát. Mert a 
kutya megeszi a telet. Ilyen hosszú tél után 

pedig a kutya részérôl ez egy igen emberbaráti 
cselekedet. Ember meg háromféle van: az élô, a 
halott, meg aki hajózik. 
Tehát a rövid tudományos példa eredményekép-
pen minden kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a kutya a hajós nélkülözhetetlen barátai közé 
tartozik. Aztán a kétkedôknek ott van még Lajka, 
az (ûr)hajós kutya, ezzel is bizonyítva az ebtartás 
és a hajózási tevékenységek közötti szoros ösz-
szefüggést. Ha nem elég, beszéljünk a szintén a 

kikötôk körül megtalálható – és a hajósember által 
még a kutyánál is jobban kedvelt – nôsténycicák 
meghatározhatatlan okokból tartott, gyalogosan 
közlekedô szôrös ölbéli kedvenceirôl. Kutya le-
gyen hát, aki nem érti, hogy az egyedfejlôdés 
során hogyan vált egyre kutyábbá a helyzet, amit 
aztán Jack London (naná hogy hajózott) kutyá-
ja (szintén zenész) is megénekelt. Persze valami 
szocializációs, kulturális, a hajózók szabadidôs 
tevékenységét kielégítô helyszínen. Elválaszt-
hatatlan a kutyálkodás meg a hajósélet. El lehet 
tehát mondani, hogy kutya egy ügy ez, kutyául 
kezelve. Na, így eljutottunk végre a magyar ha-
józáshoz is. Viszont a jó hír az, hogy itt a tavasz, 
pezsdül a gazdik vére és a kutyát sem érdeklik 

már a téli sportok, amikor végre már hajózni is 
lehet. A kutyafáját, ugye milyen idôszerû! Hajózni 
kell, nem ugatni, a többi meg kutyagumi! 
És itt van a kutya elásva. Persze, most hogy a 
telet már megette.          rb

A kutya mindenit… legénység négy lábon

Hát nem vagyok egy elsôbálozó, 
de az is igaz, hogy soha nem érez-
tem sajátomnak ezt a vitorlázóknak 
szánt társadalmi eseményt, amit 
idén elôször nem a fôvárosban, ha-
nem Balatonalmádiban, a Ramada 
szálló báltermében rendezett meg 
a Magyar Vitorlás Szövetség. Tá-
volságtartásomat alapvetôen nem 
maga a rendezvény, hanem a mûfaj 
sajátos követelményei táplálták: a 
puccos megjelenés, a partyarcok 
felülreprezentált nyomulása, a 
kötelezô mosoly és a kommersz 
zenei produkciók idôrôl idôre elvet-
ték a kedvemet az önfeledt szóra-
kozás efféle kényszerétôl.

Az idei rendezvény sem ígért töb-
bet-jobbat, mint a korábbiak, külö-
nös tekintettel a helyszínválasztás 
bizonytalanságaira. A vitorlázók 
tervezett télbúcsúztató találkozó-
ján most is minden feltétel adott 

volt, hogy az esemény bevonuljon 
a feledhetô bulik végtelen albu-
mába. Metszô hideg, viharos szél 
– ki a fene ül autóba ilyen idôben? 
Korán érkeztünk, de a szálloda 
parkolója tömve. Sokan vagyunk, 
több mint háromszáz vendég, 
ennyien a fôvárosi bálokat sem 
látogatták! Nem is rossz megol-
dás a szálloda. Saját szobánkban 
készülôdünk, nincs taxizás, ruha-
tár, külön cipô a hölgyeknek... van 

hova visszavonul-
ni, ha úgy hozná a 
helyzet. Bár az ül-
tetés nem túl társa-
ságbarát, a kommu-
nális terek nyitottak 
a kötetlen beszél-
getésekre. A táplá-
lék, a finom borok, 
a tökéletes kiszol-
gálás, a kiosztott 
díjak és a tombola 

tárgynyereményei euforikus han-
gulatot teremtenek, megkönnyítve 
a zenekar erôfeszítéseit az amúgy 
is igen aktív közönség megtáncol-
tatására. Ha azt a fránya makákós 
dalt nem játsszák el, akár színvo-

nalasnak is nevezhetnénk a hal-
lottakat. A veszprémi tánckar, és 
a kis rasztás ex Hot Chocolate-es 
Greg Bannis fergeteges mûsora 
mindenesetre sokkal jobban tet-
szett. A díjazottakon és néhány 
otthon nem hagyható kisgyere-
ken kívül sajnos nem sok fiatallal 
találkoztunk, annál több politikus 
és önkormányzati elöljáró tette 
tiszteletét, amit akár sportágunk 
elismerésének is tekinthetnénk – 
még ilyenkor, választások elôtt is. 
A vidéki helyszín jótékonyan hatott 
a vitorlázáshoz nem köthetô bál-
barátok elrettentésére, így ezúttal 
a rendezvény szakmaiságára sem 
lehetett panasz.
Nagyon jó ötletnek bizonyult ez a 
szállodás bálozás. Az elernyedt 
vendégeknek nem kellett a hazaju-
tás kiábrándító kínjait átélniük, sôt! 
A közös reggeli, a vasárnapi szik-
rázó napsütés sokunkat arra ösz-
tönzött, hogy látogatást tegyünk 
kedvenc kikötônkben, egy utolsó 
pillantást vetve a befagyott Balaton 
olvadó jegére, lélekben felkészülve 
a közelgô daruzásra. Azt hiszem, 
jövôre is elmegyünk.  ga

Kutya tartása a hajón egy kicsit hasonlatos téma a jó házasságéhoz. Vagyis 
nem túl gyakran fordul elô. Persze ehhez is a két fél konszenzusa szükséges. 
A hajósnak akarnia kell egy ebet a hajójára, az ebnek meg szeretnie kell a 
hajózással, no meg a saját hajósával történô együttélést. Aztán, ha már a 
kutya-hajó rendszer mûködtetése készségszintûvé válik, akkor még hátravan 
a kutya-kikötô szerkezet próbaüzemének lefuttatása. A dolog itt is két részre 
osztható. Egyrészt a kutya szocializációs szintjére és képességére, másrészt 
az ott tanyázó kikötôlakó emberek morális ellátottságára. No meg persze, 
hogy egyáltalán a kikötô üzemeltetôje, vagy annak helyi képviselôje miként 
vélekedik a kutya-kérdésrôl, a kikötôrend tartalmaz-e utalást a kutyatartásra 
vonatkozóan.
Tehát összegezve: a kikötôben vagy a hajón elôforduló kutyák számára 
megteremteni a szükséges feltételeket nem túl nagy ívû feladat. Viszont a 
kikötôi közösségbe való integráció kérdése már nehezebb, hiszen ez meg 
nagyrészt az emberi intelligenciából fakadó közösségteremtô erôn múlik. 
Annak meg ma kutya nélkül is eléggé híján vagyunk. Úgyhogy mindenkép-

pen jó lenne, ha a kutyatartás terén megtalálnánk a megoldást, mert ez is a 
hajóstársadalom összetartó erejét növelné.
Tanácsként csak annyi, hogy a kutyatartás hasonlatos a gyermeknevelés-
hez: tehát ha az együttélés bizonyos szintjére érünk, már akár kutyát is tart-
hatunk, vagy egy hajóban is evezhetünk.                                     rest bulcsú

Sokáig nem mertem gazdi lenni, mert arra 
gondoltam, hol legyen az eb, amikor épp ha-
józok. Nem mindig mentôhajóban vagyok, 
szabadidômben én is sokat vitorlázom. De ku-
tyatulajdonos barátaim megnyugtattak, vigyem 
magammal. Amikor Belizár (a család nagy örö-
mére) 2006 karácsonyán hozzánk került, épp 
egy kis gombóc volt, amelynek tûhegyes fogai 

voltak. Szerencsére agilis és kíváncsi alkat, így 
nem okozott neki nagyobb gondot a „vízre szál-
lás”. A kutyaképzések során számos tanácsot 
kaptam az oktatóktól, így Lehoczki Laci (Mancs 
gazdája) barátomtól is, aki azt mondta: „nem 
lehet elég korán kezdeni, mielôbb vigyed, hogy 
szokja a körülményeket, de Te legyél mindig a 
közelében.” Így tettem, együtt tanultuk a közös 
hajózást. Amikor új helyzet jött, Belizár kérdôen 
rám nézett és én megnyugtatóan megmutat-
tam neki, mit tegyen. És ismételtünk és gyako-
roltunk. Kemény, viharos idôben is jött velem, 
ezen alkalmakkor megtanítottam neki, hogy 
a hajó mely részén helyezkedjen el, így kiala-
kult benne egy biztonságérzet. Egyértelmûen 
látszik az arcán, hogy megtanulta, és ma már 
élvezettel jön velünk. Amikor nem jöhet, ak-
kor meg a sértôdés egyértelmû. Ahogy egyre 
több alkalommal jött hajózni, felmerült ben-
nem, hogy nincs megfelelô biztonságban, hi-
ányzik a vízimentôknél kötelezô felszerelés, a 
mentômellény. Kollégám, Balázs Laci (aki kivá-
ló kutyatréner) sietett segítségünkre, és Belizár 
megkapta a profi, méretes, emelôfüllel ellátott 
mentômellényét. Mert mentômellény nélkül egy 
centit sem lehet hajózni! 

Belizár teljesen átéli, hogy milyen hajóban van. 
Amikor egy kikötôbe behajózunk, azonnal a 
hajó elejébe megy és „szolgálati” pózba helye-
zi magát, mint egy kapitány. A kiszállást csak 
engedéllyel teszi, oda megy, ahová engedélyt 
kap erre, a kikötôkben is tud viselkedni. Nagyon 
fontos, hogy megtanítsuk az ebeknek, hogy mit 
szabad és mit nem. Én magam sem szeretem 
azokat a házi kedvenceket és gazdikat, akik 
nem tudják az alapvetô viselkedési formákat, 
mit illik egy kikötôben és mit nem. Van azonban 
egy kialakuló vita a honi kikötôkben: lehet-e ku-
tyát bevinni? Nekem egyszerû lenne a válasz: 
képzett, viselkedni tudó kutyát pórázzal igen. 
De ez nem jelenti azt, hogy így is van. Ahány 
kikötô, annyi szokás. Nagyjából meg is értem, 
hogy egyelôre nincs egységesen kialakult rend 
e kérdésben, hiszen némely embertársunk sem 
tudja az alapvetô illemet, majd ha ez mindenki-
nek megy, akkor lehet majd beszélni a kutyák-
ról is. 
Fürdôzés? Épp úgy, mint mi sráckorunkban. 
Hajóról vagy stégrôl ugrálás? Alig várja az 
engedélyt. Itt is igaz a mondás: minden kutya 
olyan, mint a gazdája. (Belizár sokkal szebb, 
mint én! :)                                       bagyó sanyi

Belizár, a hajózó kutya 

Tavaszi kutyaszemle 

Vitorlásbál 2010
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„2008. augusztus 4-én 18 óra 30 perc körüli 
idôben a vitorlás elindult két személlyel a TVSK 
fonyódi kikötôjébôl Gyenesdiásra.  Útközben 20 
óra körüli idôben érte el ôket a vihar az Edericsi-
medencében tóközépen.  Felborultak, az árbo-
cuk lefúrt a mederfenékbe, és a rajta lévô két 
személy a felborult hajó vízbôl kiálló fenékrészén 
vészelte át az éjszakát.  A felkutatásukra indult 
keresô csapat csak másnap, augusztus 5-én 06 
óra 48 perckor találta meg ôket.” Így foglalja ösz-
sze röviden az amúgy kimerítô részletességgel 
megírt esettanulmány ezt a nem minden tanul-
ság nélküli történetet. De talán érdemes néhány 
részletét feleleveníteni ennek a Balatonon egyál-
talán nem szokványos esetnek. 
A Balaton 25-ön a hajóval rendszeresen ver-
senyzô, gyakorlott vitorlázó kapitány és vitor-
lázni nem tudó társa indult neki az útnak – szél 
hiányában motorral. Egy vízirendôr figyelmeztet-
te ôket a közelgô viharra, javaslatára lehúzták a 
vitorlát, és továbbhajóztak céljuk felé. Motorjuk 
– mint utóbb kiderült, a karburátor szennyezett-
sége okán – csak csökkent teljesítménnyel üze-
melt, így a vihar a Szigligeti-öböl közepén érte 
utol ôket. A horgonyt nem dobták le, a hirtelen 
jött szél a hajót felborította, az árboc négy mé-
ter mélyen fúródott az iszapba. A vihar alatt a 
fürdôlétrán, illetve a kormányon és a motoron 

kapaszkodtak, majd a hajótestre kimászva vár-
ták a mentést. Mivel hozzátartozóik várták ôket 
Gyenesen, úgy remélték, hamar kaphatnak se-
gítséget. 
Miután a vitorlás nem érkezett meg Gyenesre a 
várt idôben, egyikük férje jelentette az esetet a 
Vízirendôrségnek. Azonban sem hozzájuk, sem 
a Vízimentôkhöz, sem a közeli kikötôkbe nem ér-
kezett bejelentés a bajba került vitorlás hollétérôl. 
A vihar elálltával Fonyódról, Keszthelyrôl és 
Vonyarcvashegyrôl indult el egy-egy mentôhajó, 
de a sötétben éjjellátó készülés és/vagy hôkamera 
hiányában nem jártak sikerrel. Végül a napkelte 
után újraindított keresés vezetett csak eredményre 
– szerencsére a kimerült és átfagyott hajósoknak 
nem esett bajuk. 
És mik lennének a tanulságok?
• Mindig tájékozódjunk megfelelôen a várható 

idôjárási körülményekrôl, és az elôrejelzések és a 
viharjelzés ismeretében tervezzük meg utunkat.
• Tartsuk rendszeresen karban a vitorlás segéd-
motorját, és ellenôrizzük megfelelô mûködését.
• A nagy hónalj- és nyakkivágású, 50 N-os 
úszássegítô mentômellény nem felel meg a 
jogszabályi elôírásoknak. Ezek nem képesek a 
magatehetetlen, eszméletlen sérültet a hátára 
fordítani, ami pedig kulcsfontosságú lehet egy 
komolyabb balesetnél.
• Figyeljünk a Vízirendészet tanácsaira, és ha 
szükséges, a kapott információk fényében mó-
dosítsuk eredeti útitervünket.
• A felborult hajó nehezen észrevehetô a keresés 
során: igyekezzünk minél inkább láthatóvá tenni.
További ajánlások:
• Feltöltött és vízhatlan tokban nyakba akasztott 
mobiltelefon a kommunikáció elôsegítésére;

Borulás, kutatás és mentés

túRa célpontok

esettAnulmány

július-augusztusban aztán temérdek cók-
mókot cipelve caplattunk a vasútállomásról 
a balatonboglári kikötôbe. Mindent hozni 

kellett: kikötô- meg mindenféle tartalékköteleket, 
akkumulátort, fôzôalkalmatosságokat... stb. Mo-
torról persze szó sem eshetett. Fél nap takarítás, 
majd irány a víz. Mostanság ez persze máskép-
pen van. Igényeink és pénztárcánk szerint bérel-
hetünk vitorlást. Szerintem pár dologra érdemes 
odafigyelni.
Figyelmesen olvassuk el a szerzôdést, összevetve 
a hajóokmányokkal. Ami számunkra nem világos 
(biztosítás, felelôsség, van-e Bahart-kártya stb), 
indulás elôtt tisztázzuk, ha kell, foglaljuk írásba.
Ha ismeretlen a hajó, nézzük át tüzetesen. Hol 
szokott beázni, mûködnek-e az elektromos be-
rendezések, hogyan kell az akkumulátort tölte-
ni. Nézzük meg a mentômellényeket, a tûzoltó 
készüléket, tartsunk motorpróbát (elôre-hátra, 
mennyi üzemanyag van, mit kell tankolni, ha 
fogyni kezd). Ha beépített a motor, nyissuk ki a 
kamráját, a szag sokat elárul. Nem szivárog-e 
valahol a benzin vagy az olaj, nem jut-e a kipu-
fogógáz a kabinba? És úgy általában nyissunk 
ki minden szekrényt, dobozt. Nem nedves-e, 
nem rohad-e benne ottfelejtett párizsi vagy félig 
evett konzerv? Mossuk ki a beleömlött tejmara-
dékot, dobjuk ki a penészedô nedves rongyot 

stb. Ellenôrizzük a vitorlák állapotát, próbáljuk 
ki a reffelési lehetôséget, valamint a leeresztett 
vitorlák rögzítési lehetôségeit. Ha vannak egyéb 
vitorlák zsákokban, terítsük ki ôket, és szemre-
vételezés után saját kezûleg hajtsuk össze és 
zsákoljuk be. (Jól jön még ez, ha hirtelen „levág 
a bôgô” és pillanatok alatt kell viharfokot bon-
tani.) 
Ellenôrizzük az álló és mozgó kötélzetet, forgas-
suk meg a csörlôket, próbáljuk ki a szorítókat, 
farkasfogakat.
Az orr-kikötôköteleket ugye látjuk, de a farkötele-
ket fektessük ki és nézzük meg a hosszát. Ami 
elegendô Földváron, az bizony kevés Fonyódon 
vagy Szigligeten. Legyen az egyik végén akko-
ra, álló csattal rögzített fül, hogy a legvastagabb 
cölöpre is könnyedén rá tudjuk ereszteni. Hogy 
a másik végén van-e akasztó karabiner az egy 
dolog, de ez legyen feltétlenül. Vegyük kézbe a 
csáklyát és az evezôket. Fektessük ki a horgony-
kötelet is. Nyomkodjuk meg a puffereket. Minden 
használatos kötelet saját kezûleg hajtsunk össze, 
és helyezzük el úgy, hogy adott esetben ne kel-
jen keresgélni, gubancolni. Legyen tartalékkötél 
(6 mm és 12 mm átmérô környékén) pár méter. 
Van-e mûanyag vödör?
Ami nincs, vagy nem találjuk megfelelônek, még 
indulás elôtt pótoljuk. Ha a bérbeadóból nem 

tudjuk kicsikarni, vegyük meg a legközelebbi vi-
torlásboltban. Ne értsetek félre, nem azt várom 
el, hogy pénzt, fáradságot, idôt nem kímélve vé-
gezzünk nagyfelújítást a kibérelt hajón. Lényeg, 
hogy tudjunk a hibákról, ne érjen váratlanul este, 
esôben, viharban, ha valami nincs, vagy nem 
mûködik rendesen.
Két dolog, ami számomra nagyban emeli a tú-
rán a kényelmet. Persze ezt nem a kikötôben, 
induláskor kell megvalósítani. Hosszú téli délutá-
nokon kis munkával elkészíthetô. Az egyik a szú-
nyogháló. Maradék tüllfüggönybôl szabjunk le 
megközelítôleg 1x1,5 m téglalapot. Erôsen szeg-
jük be. A csúsztatható kabinfedél alá csíptetve, 
két egymásba akasztott gumipókkal a kabintetôn 
lévô csörlôkhöz vagy kötelekhez körbekötve 
megakadályozza a szúnyogok kabinba jutását. 
Elfelejthetem az éjszakai szúnyogcirkuszt.
Túraponyvának megfelel egy bármilyen vékony, 
valamennyire víztaszító anyagból készített, 
megközelítôleg 2x3-4 m (hajómérettôl függ) 
anyag. Fejmagasságban a rögzített vitorlarúdon 
átvetve (vagy lentrôl hozzákötözve), legalább a 
négy sarkára kötött kampós végû gumikötéllel a 
dekk pereme alá akasztva kifeszíthetô. Esô ese-
tén is nyitva hagyhatjuk a kabinajtót. Ha pedig 
tûzô napsütésre ébredünk, árnyékban reggeliz-
hetünk.
Ragyog a nap, szikrázik a víz, akkor talán indul-
hatunk is. De hova, kivel, hogyan? Errôl írnék 
következô számunkban.
                           gelencsér györgy ( Merlin)

Egyszer volt – hol nem volt
bérhAjózás

A szocreál Kánaánon túl, a Marx téren innen, a Lenin körút partján állott 

a BKV palota. Azaz a Belkereskedelmi Kölcsönzô Vállalat irodája. 

Amint neszét vettük, hogy február végén melyik napon lehet elô-

jegyezni nyárra bérhajót, már az azt megelôzô nap délben oda-

sorakoztunk (hálózsák, pokróc, kisszék, táskarádió, kaja, vodka 

csak dugiban – mert közterület). Voltunk úgy harmincan, persze 

váltottuk egymást. Másnap reggel, a nyitásra már vagy kétszázan 

álltak mögöttünk. Így volt reményünk, hogy fôszezonban egy hétre 

hozzájussunk két-három B18-as hajóhoz.

• Telefonba beprogramozott ICE (In Case of 
Emergency) szám(ok) a hozzátartozók illetékes 
szervek által történô értesítéséhez;
• A fogadó kikötô értesítése a tervezett útvonalról 
és érkezési idôrôl;
• A mentômellény kiegészítése fénypatronnal;

• A mentômellény kiegészítése vészjelzô tükörrel 
a nappali fényjelzéshez;
• Radarreflektor felszerelése a hajóra;
• Az árboc lefúrását megakadályozó eszközök 
felszerelése;
• Mentôlámpa felszerelése a hajófarra;

• Hajózási rádió használata;
• Izolációs mentôfólia a test kihûlésének meg-
akadályozására.
A Verseghy Ferenc által készített részletes esetta-
nulmány a teljes fotó- és térképmelléklettel honla-
punkon olvasható: www.porthole.hu

gPs jeladóval ellátott vészjelzô készülék
McMurdo az életmentô

Ez az életmentô készülék az aktiváláskor automatikusan kinyit egy 
antennát, ami azonnal GPS pozícióval együtt egy mûholdra küldi 
a sugárzott vészjeleket.  A készülék -40 és +55 fokban 24 órán 
keresztül adja a vészjelzést. A vészjelzést másodpercenként 
küldi fel a mûholdakra. Az aktiválás után a tartózkodási ország 
mentôegységei legkésôbb 15 percen belül értesülnek arról, hogy 
az McMurdo használója bajban van és azonnal indulnak a bajba-
jutott keresésére. A világ bármely részén használható. 
Használata INGYENES, csak 2 évente meg kell erôsíteni a regiszt-
rációt ami szintén díjmentes. Az általános adatok mellett a regiszt-
rációnak tartalmaznia kell a vércsoportot és a gyógyszerérzékeny-
séget is. A készülék bármikor átruházható, átregisztrálható más 
nevére.
- 100 százalékosan vízálló
- Akkumulátor élettartama feltölve 10 év.
- Egy tesztgomb segítségével folyamatosan ellenôrizhetô az 
üzembiztossága.                 (x)
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a történet az 1920-as években 
kezdôdött, az ipar fûzfôi meg-
telepedésével. A vízigényes 

technológiák tették szükségessé azt, 
hogy egy „iparcsatornát” vájjanak ki 
a Balaton medrébôl. Ennek partján 
telepedtek meg a víz szerelmesei, 
elôször az evezôsök, majd késôbb a 
vitorlázók és a horgászok is.
Itt áll a legrégebbi, az 1930-as évek-
ben vörösfenyôbôl készült csónakház, 
amely erdélyi ácsmesterek munkáját 

dicséri. Az évek, évtizedek múlásá-
val a vitorlássport szépen fejlôdött, 
még olimpikont is adott a hazának. 
A csúcsot a sportolók létszámában 
mindenképpen a 90-es évek jelentet-
ték, amikor (fôként ifjúsági vitorlázók) 
közel félszázan versenyeztek.
Innen a történet tipikusan alakult. A 
nagyipar tönkrement, a kikötô új ke-
zekbe került. Az elsô, még talán nem 
túlzóan látványos lépések megtörtén-
tek. A „nagy” hangárban lévô ifjúsági 
szálláshelyeket felújították, a klubház-
ban található szobák is csinosabb 
köntöst kaptak.
A szolgáltatások javítása érdekében 
(a fejlesztés elsô ütemében konténer-) 
fürdôket és mosdókat telepítettek. A 

második ütem elôkészítési munkái 
gôzerôvel zajlanak.
A tervek szerint nô a kikötôhelyek szá-
ma, védettebbé válik a déli, délkeleti 
hullámokkal szemben. Új közösségi 
tereket, területeket alakítanak ki.
A szezonkezdésre új étterem és 
büfé kezdi meg mûködését. Az 
üzemeltetôk szándékai szerint nem-
csak a parton, hanem a vízen, partkö-
zelben a hajóra is lehet hûtött italokat 
és ételt kérni.
A hajótulajdonosok számára már ma 
is elérhetô szolgáltatás a hajók kar-
bantartása és gyorsjavítása, akár egy 
helyi kikötés alatt.
Régebben ebbe a zárt kikötôbe rit-
kán tévedt „idegen” vitorlázó. Ma már 

a terület nyitott, és várja a túrázókat, 
megpihenni vágyókat is.
Az elsô 4 órai kikötés díjtalan, ha 
valaki ennél hosszabb ideig marad, 
naponta hajónként és személyenként 
1.250 Ft-ot fizet.
Nyáron a kikötôben élénk élet zajlik, 
hiszen itt talált otthonra a Magyar 
Szörf Akadémia, a BS Fûzfô (volt 
Nitrokémia) Vitorlás Klub, és a Raffica 
SE is.
Nyári táboraikban a kezdôk is megis-
merkedhetnek a sportág alapjaival.
A településre, Balatonfûzfôre is ér-
demes kilátogatni, hiszen a Balaton 
uszoda, a bobpálya és élménypark is 
remek kikapcsolódást kínál.   
                        karácsony jános  (Jana)  

vitorlázó, surf- és horgászotthon 14 heKtáron

BS Fûzfô, a „zöld” kikötô

Keresve sem lehetne Budapestrôl egyszerûbben megközelíthetô Balaton-parti települést találni, mint Aliga. Ha pedig 
minél elôbb megszabadulnánk a szárazföldi kötöttségektôl, és inkább vízen közelítenénk meg a többi kikötôt, akár 
hajót is bérelhetünk itt, hiszen Kovinál ez megtehetô. A kalandvágyóbbaknak szólnak a hajókínálat kisebb, sportosabb 
tagjai, a teljes komforttal fölszerelt hosszabb, akár 34 lábas hajók pedig akár az egész család számára kínálják egy 
Adrián megismert charterhajó felszereltségét.  Aki most szeretné elsajátítani a mesterségbeli tudás alapjait, Kovi akk-
reditált iskolájában elméleti és gyakorlati képzések során készülhet fel a tanfolyamhoz kötött vizsgára. A tanoncokból 
késôbb rendre visszatérô hajóbérlô vendég válik, akik mindig találnak megfelelô hajót a flotta kínálatából.               (x)

 

Egy iskola, ahonnan hajót is bérelhetünk

koVI sporthajós Iskola  8172 Balatonakarattya  Hosszúmezô utca 18.  +36 20 9245 075   kovitorla@invitel.hu  www.kovys.hu

„3648 kiló 15 deka, csomagoljam?” 
– tenné föl a kérdést a példánkban 
szereplô hajó mérlegelése után Jósa 
Tamás, aki a 3M felületvédô fóliázási 
technológiájának lelkes alkalmazója. 
Az autók fényezése esetében már be-

vált védôréteg az agresszív külsô behatásoktól óvja meg a hajók érzé-
keny külsô burkolatait, így többek között meggátolja a koszos pufferek, 
kötelek okozta elszínezôdéseket, a szûk helyen végzett manôverek miatti 
karcolások kialakulását, vagy felfogja a bogarak vagy falevelek természe-
tes korrozív-rongáló hatásait. Különösen hasznos lehet fahajók érzékeny 

külsô lakkozásának védelmére. A tökéletesen átlátszó fólia 210 mikronos 
vastagsága garancia a tartós védelemre, a tesztadatok alapján az anyag 
szakadónyúlása közel 300%, vagyis meglehetôsen jól tolerálja a kis területû, 
de radikális behatásokat, amilyen például egy karcolódás vagy ütés, de 
kisebb sérüléseket a teljes fólia eltávolítása nélkül, szinte észrevétlenül ki 
lehet javítani. A bevont felület tisztán tartásánál mi sem egyszerûbb – bár-
milyen nem agresszív tisztítószer alkalmazható, legegyszerûbb szappanos 
vizet használni. Az új felület csillogó fényét idôközönként polírozással lehet 
megújítani, ekkor viszont ügyelni kell, hogy a polírozószer vízalapú legyen. 
A fólia anyaga UV-semleges, vagyis átengedi ugyan az ultraibolya suga-
rakat, de kárt nem szenved tôlük. A védelem lehetôségeirôl a Jósa Kft. ad 
további tájékoztatást.              (x)
info@hajo-josa.hu  •  www.hajo-josa.hu  •  0620 916 3567

Polírozható védôfólia

Elsôre talán nem egyértelmû, de a kempinges kultúrát nem csupán a szabadság és a természet szeretete köti 
össze a hajósélettel: sok esetben használnak igen hasonló megoldásokat, trükköket, eszközöket. Induljunk túrázni 
lakókocsival/lakóautóval vagy vitorlással, a felszerelésünknek mindenképp praktikusnak, hordozhatónak és stra-
pabírónak kell lennie. Ilyen például a polikarbonátból készült pohárkészlet, amely sokféle méretben és formában 
kapható. A tizennégy féle modell darabonként is megvásárolható, közös jellemzôjük a törhetetlenség és a karcmen-
tesség. Az otthoni eleganciát idézi fel a porcelánhatású melamin étkészlet is – szintén törhetetlen kialakítással. De 
az anyagcserefolyamatok másik végéhez kötôdôen is találunk érdekes újdonságokat. A Masso lebontó folyadék a 
mobil WC-k tartályába öntve tartja tisztán, szennyezôdés- és lerakódásmentesen a toalettet. Kellemes illata mellett 
ráadásul teljesen természetbarát is. www.lakokocsipark.hu • lakokocsipark@t-online.hu • t.: 06 20 520  7978   (x)

Mobilizált otthonosság

túRa célpontok

Miért is költene kikötôi és szerviz-díjra, amikor csak vitorlázni akar egy szép 
és gyors hajóval? Számoljon! Az éves költségekbôl nálunk akár 15-20 napig 
is „tisztán”, csak az élményre koncentrálva vitorlázhat. (Ez nagyon sok idô, 
tekintettel arra, hogy sokunknak 20-30 nap az éves szabadságunk.) Persze, 
ez idáig ilyen méretû és számú minôségi bérelhetô vitorlás hajók nem álltak 
rendelkezésre a Balatonon, de most már megtalálhatja az Önnek megfelelô 
jachtot az Eastcraft flottájában.
Az Eastcraft kiemelkedô vitorlás-charter szolgáltatást nyújt, ehhez pedig 
kiemelkedô minôségû hajók kellenek. Ezért választottuk az öt, azonos 
felszereltségû Jeanneau Sun Odyssey 36i és egy Sun Odyssey 30i típusú 
vitorlásokat. A Jeanneau név önmagában is garancia a kényelmre, az ele-
ganciára és biztonságra. 

Hajóinkon kilenc fô is kényelemben eltöltheti az éjszakát, a teljes flottával 
pedig akár 60 fôs csapatépítô tréningek is lebonyolíthatók. Az alapvetô ké-
nyelmi felszereltségen túl (vitorlás ágynemû, törölközôk, tisztálkodó csomag) 
a Jeanneauk mobil internettel, mûholdas nyomkövetéssel, audio- és video-
rendszerrel, továbbá a biztonságra külön figyelve kétkörös (2 x 70 Ah) elekt-
romos hálózattal lettek ellátva. A kikötést megkönnyítô orrsugárkormány is 
alaptartozék, valamint gennaker is bérelhetô.
A Balaton egyik legigényesebb kikötôjében, Balatonlellén, a Yachtklubban 
várjuk bérlôinket (8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 36-38. C épület). 
A legszélesebb körû bérlôi igényeket próbáljuk kielégíteni, ezért a kényelmes 
tervezést a honlapunkon: www.eastcraft.hu  árkalkulátorral segítjük.          (x)
info@eastcraft.hu

Élményvitorlázás a Balatonon

Az Eastcraft célja a ma még nem oly nép-

szerû vitorláshajó-bérlés színvonalát növelni 

a Balatonon. Mostanáig, ha valaki szeretett 

volna egy új, 36 lábas vitorlást bérelni, azt 

legközelebb az Adrián tehette meg.  A mi 

flottánk a minôségi vitorlázás élményét nyújtja 

a magyar tengeren is.

Vitorlát bontottunk!

A hajókiállítás kapcsán, talán vitaindítóként 
engedjetek meg két gondolatot:
Miért van az, hogy emberek egy egész hét-
végét és jó pár száz eurót áldoznak külor-
szágban egy papírért, ami ugyan az ottani 
vizeken jogosít hajóvezetésre, de a biztonság 

érdekeit figyelmen kívül hagyja. Azt láttam 
ugyanis, hogy az efféle tanfolyamokat sokan 
keresték.
Lehet, hogy mindez azért van, mert az Illeté-
kes Hatóság mintha el akarná üldözni a kedv-
telési hajós polgárainkat a hivatásosokat 

megilletô szigorúságú Hsz-vizsgával, csil-
lagászati navigációval, ötévente ismétlôdô 
rádiós vizsgával! Viszont nagyvonalúan meg-
elégszik valamelyik Duna-öbölben, vagy a 
Tiszán tett vitorlás gyakorlatozással.
Ti értitek?                         kovács lászló koVI

Jogosítvány itthon és külföldön
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Vajon mit keres, illetve igényel az a hajós, aki jármûve állapotát nem csak szívén viseli, de szoros kontrol alatt is szereti tudni. 
Hát persze, hogy saját maga intéz minden felújítási, festési, szerelési munkát. Ehhez viszont elôször is szükség van a megfelelô 
anyagokra, szerszámokra, másrészt némi szaktudás – vagy legalább tájékozottság – sem árt a barkácsmunkákhoz. Ha pedig 
mindezt egyben kapja meg a felhasználó, az bizton elégedettséggel tölti el. Így járhat például Rick Csabával, aki már hosszú 
évek óta forgalmazza többek között az International termékeit, mi több, ezek helyes használatáról is több mint elegendô isme-
retet oszt meg a hozzá fordulóval – legyen az vásárló vagy csak egy egyszerû érdeklôdô. De mi is található ezen a termékpa-
lettán? Tulajdonképpen a – jobb híján hívjuk így – szerkezetkész hajón elôforduló bármilyen munka elvégezhetô segítségükkel, 
az ozmózisvédelemtôl kezdve, a – hagyományos és egzotikus – fafelületek kezelésén keresztül az algagátlás különbözô módo-
zataiig bármilyen anyagú alapfelületen tartós védelmet és minôséget garantál a holland gyár kínálata. A Ricky Bt. megtalálható: 
Keszthely, Kossuth Lajos u. 97. Telefon: +36 (83) 314 270, sürgôs esetben: +36 (30) 947 2454.          (x)

International Hungary – nem ellentmondás!

Elhasználódott a gélréteg? Megkopott a festék? Mindent ellep a rozsda? Jöhet a homokfúvó! E tech-
nológia viszont olyan szemetet hagy a munkavégzés helyén, amit a kikötôk üzemeltetôi – érthetô 
módon – nehezen tolerálnak, tehát valami mûhelyféle sem árt az alkalmazásához. Nem is beszélve 
az elég ijesztô költségrôl, ami a megfelelô felszerelés és szaktudás kibérlésével jár. Ehhez képest 
a holland gyártmányú Tercoo tárcsákkal végzett felületmaráshoz mindössze egy fúrógépre van 
szükség, és máris indulhat a munka – szinte bárhol! Segítségével a szemcseszórással egyenértékû 
tisztaságú acél, vas vagy mûanyag felület kapható, legyen a borítás gélezés, rozsda, esetleg zsí-
ros vagy kátrányos szennyezôdés. Az egyszerûen egy fúró tokmányába illesztett szerszámot az 
optimális hatás érdekében percenkénti 2500-3000 fordulatos sebességgel hajtva a gumilapba ágyazott karbid-acél tüskék marják – illetve kalapálják – le 
a kiszemelt borítást. A kisebb felületekre az egytárcsás kivitel is elég, de komplett tôkesúlyokkal végzett munkához is elegendô a tripla kiszerelés. A nyolc 
lapból álló ipari verzióhoz külön hajtógép is jár, de ez már csak a professzionális felhasználóknak szól. Magyarországon a Mimoker forgalmazza.             (x)
www.mimoker.hu • info@mimoker.hu  • t: 06209355105   06209911891

Mar, ha jó szerszám kell!

„Miért kell évenként algagátlózni a 
hajónkat?”
Nem kell! Attól függ, hogy milyen 
algagátlót használunk.
Többféle algagátló van forgalom-
ban. Alapvetôen két válfaját külön-
böztetjük meg: az egyik az önkopó 
vagy önpolírozó, a másik a kemény 
algagátló. Mûködési mechanizmu-
sa mindkettônek azonos, vagyis 
a felvitt réteg átnedvesedése. Ha 
önkopó, akkor a fellazult felület nem 
engedi megtapadni az algákat, ha 
kemény, akkor a rétegbôl kiáramló 
hatóanyag akadályozza az algák 
felrakódását. Ezek után beszélhe-
tünk szezonos, 6-8 hónapra hasz-
nálatos és éves, vagy annál több 
idôre alkalmas algagátlókról. 
„kell-e csiszolni a régi algagátlót a 
következô felvitele elôtt?”
A jobb minôségû algagátlókat nem 
kell megcsiszolni a következô fel-
vitele elôtt, ha azt a hajókivétel al-

kalmával magasnyomású mosóval 
megtisztították, és a felület tiszta, 
egyenletes.
„hólyagok jelentek meg a hajófe-
néken, de ezek a hólyagok csak az 
algagátló alatti alapozótól indulnak. 
ez az ozmózis?”
Nem! Arról van szó, hogy az 
algagátló rétege elhasználódott. 
Vagy intenzívebb volt az „algatáma-
dás”, vagy vékonyabb réteg került 
fel a felületre, mint ami kellett volna. 
Ilyenkor az átnedvesedés eléri az 
alapozót, és a víz „aláfut” a réteg-
nek. 
„Foltokban lepergett az algagátló a 
hajófenékrôl. Mi ennek az oka?”
Az algagátló elvékonyodása és a víz 
aláfutása okozza. A javítás módja, 
hogy a foltokat becsiszoljuk, leala-
pozzuk, majd egy réteg algagátlóval 
lefedjük. Ez után az egész felületet 
algagátlózzuk.
„honnan tudom, hogy mennyi alga-

gát lót kell felvinnem a hajó feneké-
re?”
A tapasztalat sokat számít. Megfi-
gyelhetô, hogy még a kikötôkön 
belül is vannak eltérések az algá-
sodásokat illetôen. Éppen ezért 
van olyan kikötô, vagy ezen belüli 
terület, ahol az áramlások, magas 
vízhômérséklet, burjánzó aljnö-
vényzet stb. miatt kell növelni az 
algagátló mennyiségét. Ezt úgy ér-
jük el, hogy egyik évben két réteget, 
utána egy réteget viszünk fel. 
„rendelni szeretnék algagátlót, de 
nem tudom, mennyit?”
A hajófenekek felületének kiszámítá-
sához segédleteket találunk a www.
hajofestek.hu weboldalon, ha is-
merjük a hajó hosszát, szélességét 
és merülését. Az így kapott felületi 
számadat és az algagátló dobozán 
található „m2/liter” adat pontosan 
megmutatja, hogy mennyit kell vá-
sárolni. A cél az, hogy ez a mennyi-
ség felkerüljön a hajófenékre, hisz 
ez nyújt megfelelô védelmet.
„lehet-e szórni az algagátlót? Na-
gyon sima felületet szeretnék.”
Természetesen szórhatók ezek az 
algagátlók, és vannak, amik políroz-
hatók is. A szórásnál azonban figye-
lembe kell venni, hogy elég nehéz 
anyagokról van szó, ezért nagy a 
veszteség. Ha nem szórjuk, hanem 

hengerrel visszük fel, csupán a szer-
szám okozta raszter jelenik meg a 
felületen. Ez a használat során be-
kopik, mert a víz tudja a legjobban 
bekoptatni a felületet. Ha kemény 
algagátlót használunk, akkor az 
polírozható. Ebben az esetben 2-3 
réteget hordunk fel, mivel a políro-
zásnál sok a koptatási veszteség.
„a szín befolyásolja-e az algá-
sodást?”
Erre vonatkozóan nincsenek pontos 
információk, de azt megfigyeltük, 
hogy a világosabb színeket jobban 
kedvelik és szívesebben fedik el, 
mint a sötéteket.  
„az algagátlók nagyon veszélyes 
anyagok?”
Semmivel sem veszélyesebbek, 
mint bármi, amit nem rendelteté-
sének megfelelôen használnak, 
alkalmaznak. Nagyon fontos a 
személyes egészségvédelem és a 
környezetvédelem. Fontos a védô-
szemüveg, védôkesztyû, védôruha 
és védômaszk használata. Fontos, 
hogy az üres dobozok és eldo-
básra ítélt szerszámok megfelelô 
gyûjtôhelyre kerüljenek. Ha annyira 
veszélyesek lennének, akkor nem 
használhatnánk ôket élôvizeinkben, 
bár sajnos – és fôleg természetesen 
– erre nem minden gyártó helyez 
kellô hangsúlyt.               rick csaba

Az algagátlásról 

Az elmúlt évek orfûi beruházásai nem kedveztek a 
helyi vitorlázásnak.
A tó medrének kotrása érdekében a vízszint drasz-
tikus szabályozása miatt majdnem két teljes sze-
zont volt kénytelen a parton vesztegelni az amúgy 
szebb éveket is látott hajópark.
Ez nem tett jót az utánpótlás-nevelésnek sem, 

hiszen az évrôl évre megrendezett vitorlástábo-
rokat is kénytelenek voltunk a víz hiánya miatt 
felfüggeszteni.
Szerencsére a hullámvölgybôl hirtelen jött a fel-
emelkedés.
Az elmúlt két évben a tó vízszintje helyreállt és újra-
indultak a vitorlástáborok is.
Tavaly már ismét három versenyt rendezett az OVE 
(Orfûi Vitorlás Egyesület) a Pécsi-tavon: a Baranya 
Kupát, az OVE Kupát és a balatoni, velencei-tavi 
és mályi-tavi versenyzôket is rajtvonalhoz szólító 
Compass Magazin Kupát.
A Mecsek-Hegyhát turisztikai értékeit bemutató 
beruházások Orfûn koncentrálódnak, és e fejlesz-
tések akarva-akaratlanul érintik a helyi vitorlázást, 
ösztönzôleg hatnak. Karbantartási és felújítási 

munkák a vitorlástelepen, sólya- és móló-rekonst-
rukció szerepelnek a klub rövid távú terveiben. Az 
újítások már lehetôvé teszik, hogy nagy mezônyû 
Finn, Optimist, Laser vagy akár Kalóz versenyek-
nek adjon otthont Orfû, a pécsi-tavi telephely. Cél, 
hogy Orfûnek ismét legyen 1.2 szorzójú Op verse-
nye és évente 5-6 verseny népszerûsítse e csalá-
dias hangulatú helyet.
Ennek szellemében az idei év szeptemberének 
elsô hétvégéjén megrendezzük a Compass Vi-
torlás Napokat és feltámasztjuk a 43 éves múltra 
visszatekintô Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékversenyt 
is. A háromnapos program része lesz a modellvi-
torlázók Pécsi-tó Kupája és a valaha Orfûn vitorlá-
zók nosztalgia-találkozója is. Részletek: 
www.vitorlasnapok.hu                          ribacz Péter

Lendületben az orfûi vitorlázás

Az Epifanes az egyik utolsó mohikán a festékgyárak között, akit nem falt fel a nagy testvér, az ugyancsak holland Akzo Nobel, ami vagy 
25 festékes cég tulajdonosa. Ennek oka egyszerû: évrôl-évre elôállnak valami új fejlesztéssel. Például közismert, hogy az Epifanes lakkok 
UV-állóságban mennyire jól teljesítenek. Most az algagátlás terén hoztak ki valami meghökkentôt – fôleg a zöldek számára, hiszen az 
egyszer már kiátkozott réz környezetbarát változata segítségével elôzik meg a vízvonal alatti szakállnövesztést. A réz-oxid alapú recept 
persze hétpecsétes titok… A WestWind két szezonon át hatékony marad, és ez mindössze két 50 mikronos réteggel elérhetô, szemben a 
többi festék 150-250 mikronjával egy évre. Figyelemre méltó és egyedülálló az árképzés is: a 2,5 literes kiszerelés fajlagosan mintegy 30 
%-kal kevesebbe kerül, mint a 750 ml-es doboz, de az ajánlott két réteg felviteléhez kell is a nagyobb csöbör. Így a kis kiszerelés egy literre 
vetített fajlagos ára 62,9 euro, a nagydoboznál ez pedig 48,28 euro. 
Az Epifanes festékek és lakkok hazai forgalmazója a Marina Yacht Sport Vitorlásbolt (1034 Budapest, Bécsi út 118.). A fôvárosi üzlet mellett 
a balatonfüredi, siófoki és földvári viszonteladóknál is kapható  a 750 ml-es 15.000 Ft, a 2,5 literes kiszerelés 37.500 Ft-os áron fekete, kö-
zépkék, sötétkék és vörösesbarna színekben.  telefon: (+36 1) 322 8655  •  30/637-3-637  •   bolt@marina.hu   •   www.marina.hu              (x)

Nyerô kétéves
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Ha van kérdés, van válasz. A válasz akkor jó, ha tár-

gyilagos, egyértelmû. A mi szakmánkban nehéz 

egyértelmûnek lenni, hisz egyre-másra változnak a 

hajóépítésben használatos anyagok és azok összeté-

tele. A tapasztalat generálja ezeket a változtatásokat, 

és ezek a változtatások mindig jobbító szándékúak. 



porthole   2   2010 8 36 31 8 porthole 2010 2

túRa célpontok

Megkezdôdtek a vitorlás és motoros tanfolyamok Kenesén. Tananyagunkat és tematikánkat a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság hivatalosan véleményezte és jóváhagyta, az elsôk között kaptuk meg a képzéshez szükséges akkreditációt.
Elô- és utószezonban a kurzus árában a szállás is bennfoglaltatik, így a 89000Ft + áfa költségen az elméleti és gya-
korlati képzésen, a digitális és nyomtatott tananyagon túl, egy kellemes hetet is tölthetünk a Balaton egyik legszebb 
kikötôjében. A tavon egyedülálló 20kw-os elektromotoros oktatóhajónk, mely korlátlan gyakorlási lehetôséget nyújt a 
kisgéphajóvezetôi vizsgára való felkészüléshez. (Belsôégésû motorral ez nem engedélyezett)                (x)
Kihelyezett vizsga minden hónapban. Részletek a www.hajosoktatas.hu oldalon.

Hajósiskola a BFYC-ben

Az egyre szaporodó vitorlásokat látva jó 
ötletnek és befektetésnek tûnik egy balatoni 
kikötô építése. Ehhez mindenekelôtt egy 
vízparti, közmûves, jól megközelíthetô és 
megfelelô medermélységgel rendelkezô 
területre van szükség. Fontos, hogy  a terület 
kikötôként szerepeljen  a helység partrehabi-
litáció-tervében, mert különben törvénymó-
dosításra lenne szükség, ami nem egyszerû. 
Kenesén mindez megvolt, már csak a tervek 
és a vízjogi építési engedély hiányzott a 

megfelelô kivitelezô mellett. Az engedélyt a 
Közlekedés Felügyelet adja ki, ha rendel-
kezünk mederhasználati szerzôdéssel, 
melyet némi alku után a Vízügyi Igazgatóság 
ad ki akkor, ha a Vagyonügynökség ebbe 
beleegyezik. Még híre sincs a kikötônek, de 
már fizetni kell a többmilliós mederhasználati 
díjat, mert az engedélyhez az Örökségvé-
delmi Hivatal, a Természetvédelmi Hivatal, a 
Környezetvédelmi Hivatal, a helyi Önkor-
mányzat, a szomszédok, a tûzoltók, az 
ÁNTSZ elôzetes beleegyezése szükséges. 
Ez mind megszerezhetô a hiánypótlások 
és néhány hónap várakozás után, de akkor 
kiderül, hogy ezután ugyanezen hivatalok 
engedélye szükséges a végleges engedély 
megszerzéséhez. Ez újabb hónapokat 
vesz igénybe. Közben meg lehet egyezni a 
néhány mûködô tervezôvel és kivitelezôvel – 
árajánlataik fillérre megegyeznek. Siker ese-
tén máris kezdhetjük az építkezést, melynek 
során szinte elkerülhetetlen a Vízjogi Építési 

Engedély módosítása. Kiderül, hogy a nyári 
hónapokat ki kell hagyni, mert az építkezés 
zavarja az üdülôket, télen viszont az építôket 
zavarja a fagy és a hullámzás. Némi vigaszt 
nyújt a gyorsan kialakuló és épülô kikötô 
látványa, azonban hozzá kell kezdeni a 
kikötô kiszolgáló létesítményének, parkoló-
jának építéshez is. Ha sikeresen megtörtént 
az átadási-átvételi procedúra, a kikötôrend 
megszerkesztésével egy idôben folyamod-
hatunk a Vízjogi Üzemeltetési Engedély és a 
Hajózási használatbavételi engedély meg-
szerzéséhez – gyakorlatilag a Közép-Dunán-
túli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelôség feltételeit, illetékeit  kell 
teljesíteni a hajózási felügyelôség mellett. Ha 
mindez készen van, akkor már szervezhetjük 
is a hajóhely-bérlôket a kikötô benépesítése 
érdekében.
Lehet, hogy sokkal egyszerûbb még egy 
kicsit tovább gyûjtögetni és venni egy kész 
kikötôt?                                Dr. zsákai zsolt

Kikötôt akarsz építeni a Balatonon?

Elkészült a Kenese Port új bôvített kikötôje. A Honvéd Üdülô és a Balatonfôi Yacht Club között 

található 2 hektáros park és szálloda partvonalán 96 hajó számára alakítottak ki farcölöpös 

kikötôhelyeket. A Budapesthez talán legközelebb esô  létesítményben a bérleti díjak még ver-

senyképesek a Keleti Medence áraihoz viszonyítva. A telepített 5 tonnás daru lehetôvé teszi ver-

senyhajók parti tárolását is. A park és a szálloda ideális lehetôséget teremt csoportok, vitorlástá-

borok és vállalati rendezvények megtartására. www.keneseport.hu                                         (x)

Új kikötô Keleten
Valószínûleg már mindenki olvasott errôl a témáról, mégis úgy gondolom, 
érdemes néhány szót ejteni róla. Még nem jártak le a bevallási és befizetési 
határidôk, vagy legalábbis nem mind. Szeretném akkor összefoglalni azt, amit 
úgy láttam, hogy kimaradt. Az eddigi írások általában megragadtak a névle-
ges vitorlafelület kiszámításánál, és rögtön elkanyarodtak a „miért is kell ez 
nekünk?” témába. A nagy értékû vagyontárgyakat terhelô adót a 2009. évi 
LXXVIII. törvény írja elô. Ez alapján a kishajó-tulajdonosnak vagy üzemeltetônek 
a következô teendôi vannak. Itt mindjárt fel is merül, hogy ki az üzemeltetô? 
Az üzemeltetô nem a „szomszéd Józsi”, akinek mondtam a múltkor, hogy ren-
dezze a hajó sorsát, vagy az „Egyesület”, aki elkérte a versenyre, hanem az 
a magánszemély vagy cég, egyesület, akinek az üzembentartói joga a hajó 
lajstromában be van jegyezve. Errôl a tényrôl a Hajózási Hatóság határozatot 
hoz, amit a hajólevéllel együtt kell tárolni. Ha valaki nem biztos ebben, célszerû 
kivonatot kérni a lajstromról.
Tehát, ha kiderült, hogy üzemeltetôk vagy tulajdonosok vagyunk, akkor a 
következô lépés a vitorlásoknál a névleges vitorlafelület megállapítása. Errôl 
nagyon praktikus rajzok és képletek jelentek meg. Amit tudni kell, az az, hogy 
a névleges és a tényleges vitorlafelület általában eltér. Ha tudjuk vitorlásunk fô 
méreteit, akkor számoljuk ki, és ne az általunk használt vitorlák felületét adjuk 

össze. A motorosoknál lényegesen egyszerûbb, mivel a motor teljesítménye 
kW-ban a hajólevél adatai között szerepel.  Alsó határ a 25 nm vitorlafelület 
a vitorlásoknál és az 50kW fôgép-teljesítmény a motorosoknál. Tehát azok a 
hajók, amik ez alatt a „méret” alatt vannak, nem „nagy értékû vagyontárgyak”, 
itt további teendô nincs.
Amennyiben úszó létesítményünk „nagy értékû vagyontárgy”, nézzük, meg, 
hátha megfelelünk valamelyik mentességnek. Mentes az adó alól
- amelyik hajó (akár vitorlás, akár motoros) hajózási engedélyen szerepel,
- amelyik hajó (akár vitorlás, akár motoros) olyan sportegyesület tulajdonában 
vagy üzemeltetésében van, amelyik tagja a szövetségnek, 
- eredeti történelmi vízi jármû.
Tehát a mentességnél a hajónak kell megfelelnie. Például, ha én vagyok a tulaj-
donos, de az ABC Vízi Sport Egyesület javára üzembentartói jog van bejegyez-
ve és ez az egyesület tagegyesülete a Vitorlás Szövetségnek, akkor mentes 
az adó fizetése alól. Másik gyakori eset a lízingelt hajó, ahol a hajólevélben a 
lízingbe adó (általában bank) szerepel tulajdonosként, és a vevô „csak” üzem-
bentartó. Amennyiben az üzembentartó a hajózási engedélyére a szóban forgó 
hajót felvette, mentes az adó fizetése alól.
                         kenyeres Márti, hajózási üzemeltetési vezetô montibt@invitel.hu

Vagyonadó ezredszer
bevAllás-gyAKorlás

célpontok túRa



100% vitorlázástúRa célpontok

B-18-s vitorlás. 2009-ben kívül-be-

lül teljesen felújí tott hajótestû, 20 09  . 

au gusztusi mûszakival, átlagos alap vi-

torlázat  tal, külmotorral, bakkal eladó. Ára 

1.1 millió Ft. Érd.: 06 70 321 9707

Balaton 31-es. Szépen karbantartott 

túrahajó sok extrával megkímélt állapot-

ban, beépített VOLVO PENTA dízel motor-

ral, magasított árboc, CD rádió, fock roller, 

lazyjack, beépített konyha, 6 fekvôhely, 

beépített hûtô és akkutöltô. Tárolókocsival 

együtt eladó! Irányára 6.6 millió Ft.  

Elérhetôség: roznarcsilla@t-online.hu ill: 

06 30 216 7921

15-ös mûanyag túrayolle eladó. 

Évj.: 1999. YAMAHA négyüt. kül mo-

tor, fockroller, orrkilépô, korlátok, für-

dôlétra, teljes belsô kárpit. Túrázásra 

építve. Vagyonadó-mentes! 1.790.000 

Ft. Tel: 06 70 312 9000

Nautivela 420-as HUN 50851 két 

teljes garnitúra vitorlázattal, (Olimpic + 

North) alsó- felsô ponyvával vizsgáz-

tatott Harbeck sólyakocsis utánfutóval 

eladó. (Trapéz és mentômellényekkel) 

T.: 06 20 935 7700     3.800 EUR  

4 személyes Liferaft 
Plastimo Cruiser 4 standard SF típusú 

eladó!     

Ár: 150.000 Ft 
Telefon: 06 20 935 7700 

A szép, változatos márciusi idôjárás sokakat meglep. A siófoki 
kikötõben már egy hajó bujkál a hó alatt. Voltunk kint vele pár napja, 
de valahogy azóta nem volt kedvünk még egyszer nekivágni. Már-
cius eleje van. Ilyenkor a városból hazafelé sétálva (gyerekkorom 
óta a Balatonhoz közel lakom), átérve a vasúton, lépésrõl lépésre 
lesz egyre hûvösebb. Még hatásosabb a nagy hûtô, ha egy kis szél 
is van hozzá. Pár éve március 13-án még Alsóôrsön voltunk jégvi-
torlással, de emlékszem arra is, hogy február 2-án már vitorláztunk, 
edzettünk.  Ezért szép a március, változatos, színes, mindig tartogat 
valami újat, meglepôt.
Mit lehet ilyenkor csinálni egy vitorlázónak? Sokan tudják a választ. 
Hajókarbantartást! Az Öregek azt mondták, 5 fok alatt ne dolgozz 
a szabadban, csak kárt csinálsz. Van benne némi igazság, bár csi-
szolni, kaparászni, elôkészíteni már lehet. Festeni, ragasztani nem 
tanácsos. Hajókarbantartásról nagyon jó írásokat találunk a festé-
keket és egyéb anyagokat forgalmazók kiadásában, én is onnan 
tájékozódom. Munkára fel! 
Jó Szelet!          Pomucz tamás

Siófok 2010. március!
átmenet
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