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ÍZeLÍTÔ A TArTALOMbóL:
Annyi minden történik kis hAzánk Vitorláséletében mostAnábAn, hogy tAlán nem is Fér bele minden jÓ 
A zsákunkbA. ez A kis tÓ is igen sok eseményt nyújt hétVégérÔl-hétVégére, de Amellett, hogy FogAdjuk 
A Világot, mi is megyünk! olVAshAttok bodensee-i, mirAbAudi kAlAndokAt, nyomon köVethetitek A monA 
hAzAtérését A rAjnA-mAjnA csAtornán és Végül A dunán, skiFFeseink is többFelé VoltAk eurÓPábAn, és 
mi is megízleltük A Finn hAjÓgyártást és A kultúrát. de VoltAk nálunk A Világ minden tájárÓl sokAn. 
VoltAk itt A Világ élVonAlbeli rePhollAndis VersenyzÔi, köVetkezÔ számunkbAn olVAshAttok mAjd A 
Világ gyerekeirÔl, Akik oPtimistezni VAnnAk itt jelenleg is, és Persze nem utolsÓ sorbAn A lAser osz-
tályok VilágVersenye is A jöVÔ hÓnAPbAn kerül sorrA. de nem hAgyhAtjuk Figyelmen kíVül Azt sem, 
hogy A német die yAcht mAgAzin is ArrA méltAtott, hogy megcsodáljA, mi több, tesztelje A mAgyAr 
hAjÓgyártás, A kArbontechnolÓgiA legújAbb termékeit. ezekrÔl és számos VersenyrÔl olVAshAtsz Az 
e hAVi számbAn, beszámolÓVAl, rengeteg kéPPel, VideÓVAl. jÓ szÓrAkozást!



Világversenyek, fôleg gyerekeknek szervezett világversenyek iszonyatos profizmust követelnek 
meg. itt nemcsak arról van szó, hogy jól elrajtoltassuk ôket, figyeljük a koraiakat, meg jól befut-
tassunk. itt az elsô plakáttól az utolsó hajókulcsig, szálláshelyig mindennek rendben és persze 
nemzetközi szinten kell mûködnie. olajozottan. itt nem lesz kecmec, nem lehet azt mondani, 
hogy majd megússzuk valahogy, nem lehet magyarul mondani, nem lehet elnapolni, nem lehet 
ráfogni a másikra, nem lehet keseregni. itt meg kell oldani a dolgokat. mert bármennyire is ola-
jozott egy rendszer, egy vitorlásverseny szervezése, rendezése körül adódhatnak olyan helyze-
tek, amikor rögtönözni kell. erre kell treníroznunk magunkat. gyorsan olyan döntéseket hozni, 
amik a megoldást szolgálják.

balatonföldvár bizonyított már idén is. Ôk túl vannak a repülô hollandi Vb-n, ahonnan ismét 
mosolygós arcok távoztak. most abszolválják a nehezét, a legkisebbek versenye van soron. 
kishajó, kisgyerek, nagyobb gond, mert jönnek a szülôk, az edzôk, ôket is ki kell szolgál-
ni, velük kell konzultálni, igazából velük több a gond, mint a gyerekekkel. róluk a következô 
számban adunk hírt, ugyanúgy, ahogy most nagyon drukkolunk a világ másik nagyváros-
ának, balatonfürednek, ahol már hatalmas stáb, megszépült város és csôre töltött rajtpisztoly 
várja az érkezôket. sôt, ôk már itt is vannak, mert volt már elôverseny, amolyan fôpróba, ahol 
minden összeállt, minden mûködött, na, így kell majd a jövô héttôl is. hajrá magyarok, hajrá 
magyar versenyrendezés, tudunk mi valamit, meg tudjuk csinálni! •

ezeKben A hónApoKbAn többször is ránK fiGyel A viláG. 
bAlAtonföldvár, bAlAtonfüred, viláGvárosoKKá, neMzet-
Közi foGAdóhelyeKKé AlAKultAK, AlAKulnAK át. hAtAlMAs 
forGAtAG, GyereKzsivAj, MindenKi Keresi A helyét, Minden-
Kit eliGAzítAni, MindenKirôl tudni, KineK, hol A helye…  

A világ közepe 
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XIII. GENERALI Biztosítási Kupa, XVII. GENERALI Bankár Kupa,  
IV. Volvo Lízing Kupa Balatonkenese, 2013. június 8–9.

Zápor és hőség

Az időjárást a szélsőség, a rendezőt a flott 
kompromisszumkeresés jellemezte a hétvégén 

immár 13. alkalommal megrendezett Bankár Kupán
Szombaton nyári zápor, vasárnap rekke-

nő hőség kísérte a kétnapos regatta mezőnyét 
Balatonkenesén.  Az első napon 35 hajó verseny-
zett egymással a XIII. Biztosítási Kupán, vasárnap-
ra pedig 55-re duzzadt a résztvevők száma a XVII. 
Generali Bankár kupa versenyre.

Idén már három osztályban versenyeznek egy-
mással a biztosítók a pénzügyi szektorban dolgo-
zók számára megrendezett regattán. Szombaton 
a 35 hajóból álló mezőnyben Jeanneau-k, Nauticok 
és klasszikus 50-esek fedélzetén próbálhatták ki 
a bátrabbak, hogy mire képesek a kenesei öbölben. 
Nem volt könnyű dolguk, hiszen óriási zápor nehezí-
tette a dolgukat a rajt pillanatában, és a kezdetben 
7-es nyugati szél is északira fordult, valamint 15-20 
csomósra erősödött. Ennek köszönhetően remek 
vitorlás élményben részesülhettek a biztosítók kép-
viselő, és igazi versenyhelyzet is volt a bójaforduló-
nál.  A legjobban a Cirrus III. legénysége teljesítet-
te a pályát, mögöttük a Vector, majd a Fúria futott 
be a további dobogós helyeken. A két nap össze-
sített eredménye alapján a Jeanneau-k mezőnyé-
ben a Nagy Károly csapata nyert, a második a B4, 
a harmadik pedig a Pick Dáma lett. A Nauticoknál 
az Oxigén, a Bettus és a Fantom végzett az első 
három helyen a szombati és a vasárnapi összesített 
eredmény szerint.  A vasárnap reggeli 11 órás rajt-
nál közel 600 vitorlázó várta, hogy a szél egy kicsit 

felerősödjön. Erre ugyan nem került sor, de az 55 
hajóból álló mezőny szépen elhajózgatott a Kenese-
Aliga-Kenese útvonalon. A Bankár Kupában min-
den évben sok neves hajó és legénysége is meg-
méretteti magát, így érkezett a rajtra többek 
között a Sirocco, a Sponzor Wanted, a Kishamis, 
a Tramontana is. 

A leggyorsabban a Code8 teljesítette a távot, 
mögötte a Speedy, majd az Írókéz volt a további 
befutási sorrend, így az összetettben ők végeztek az 
idei GENERALI Bankár Kupa dobogóján.

A Volvo Lízing Kupát a Mátrix fedélzetén az 
Oberlízing csapata nyerte meg. •
FORRáS: BANKáRKuPA.hu

KÉPGALÉRIA
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versenyeK · zápor és hôség

http://www.bankarkupa.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151620604118972.1073741863.308535198971&type=1 59


III. hANSE BORREGATTA/BORASZREGATTA
Szutor Ferenc: Erősszeles borászok! – versenyzői beszámoló
Kövendi Eszter: Mi kell egy jó Borregattához a boron és a regattán kívül? – rendezői beszámoló

KÉPGALÉRIA
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151660929888972.1073741885.308535198971&type=1 59


Már a verseny előestéjén teli voltak a sátrak, 
főtt a vacsora, ment a program. Egy átlagos 

versenyen pénteken szinte semmi sincs. Csak a legin-
kább elhivatottak mennek oda a rajt előtti napon.

De a Borregatta nem erről szól. Itt nem az törté-
nik, hogy vízen odamegyünk a rajtra, aztán befutó 
után ki sem kötünk, hanem húzunk haza…

Nem is kell sietni mondjuk mert a 11-re kiírt rajt 
enged időt némi közösségi életre vagy az előző esti 
borpára kiengedésére.

A szélelőrejelzések nem mindig lehet hinni, de 
azért néha mégis. Ezt mondjuk leginkább csak utó-
lag lehet eldönteni. Így most kimondhatjuk, hogy 
lehetett nekik hinni.

A szombati rajt egész kellemes 10-15 csomós szél-
ben zajlott. Mi a Póstással ott voltunk az elejébe, 
amit egy picit árnyalt, hogy a NemereII is ott volt és 
a Jómadár is, mi meg közöttük. Talán nem kell ecse-
telnem, hogy mennyire takartak le minket… teljesen.

Persze erre számítottam, meg arra is, hogy ez 
majdnem mindegy, mert ők 1 perc múlva már egé-
szen máshol lesznek mint mi.

Szépen tartottuk magunkat a mezőnyben. Almádi 
után SPI-vel tartottunk Siófok felé, amikor kaptuk 
a hírt, hogy pályarövidítés miatt Aligánál befuttatják 
a mezőnyt. Nem nagyon értettük a dolgot, hiszen 
bár kicsit enyhült a szél, továbbra is 8-9csomót fújt. 

Nem kellett sokat várni, hogy beigazolódjon a rende-
zőség döntésének helyessége. A siófoki forduló után 
méterről méterre fogyott el a szél. 2-3 csomóra esett 
vissza, és így az aligai befutó is messzire került hirtelen.

Erősszeles borászok!
A borregatta legalább annyira szól a versenyzésről, mint a borokról. Ezt rögtön láttam, amikor 
péntek este nevezni mentem. Mégsem számítottam rá, hogy versenynek is ilyen jó lesz!
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Nem voltunk nagyon jókedvűek, ahogy elcsúsznak 
alattunk azok a hajók, akiket eddig olyan szépen tar-
tottunk. Mit lehet tenni, a Folkeboot-nak kell a szél… 
Egy nagyon picit azért bíztam a vasárnapi előrejel-
zésbe, ami a szombatinál is többet ígért. A végered-
mény azért nem volt rossz, hiszen YS3-ban a máso-
dik helyre soroltak minket. 

Kikötés után egyre fogytak a borok, és borkósto-
ló jegyek is. Ez szépen megalapozta a hangulatot 
a vacsorához, amiről elmondhatom, rendezvényen 
(legyen az bármilyen jellegű) ritkán eszik az ember 
ilyen finomat! A szervezők arra is figyeltek, hogy 
5-6 helyen tálalták az ételeket, így úgy tudott egy-
szerre enni kb 200 ember, hogy sehol sem kellett 
sorbaállni! hogy a menü nem paprikás krumpli volt, 
az magyarázható a nevezési díjjal. De a paprikás 
krumplit sem olyan nagy dolog mondjuk 4 bogrács-
ba kitenni. A boros sátrak bírták az ostromot, hajna-
lig tartott a buli.

Az előrejelzés már éjszakára bemondta a szelet, 
így jól lekötöttük a hajüt, és úgy mentünk aludni. 
Valamikor hajnali 4 körül kezdett fütyülni. Az első 

gondolatom az volt, hogy na végre nekünk fúj a szél, 
szóval biztos nem lesz futam…

Amikor annyira magamhoz tértem, hogy eljussak 
a met.hu-ig, akkor már jól látszódott: innentől csak 
erősödni fog. Volt is némi hezitálás, lesz futam? 
Nem lesz? Milyen pálya? Én drukkoltam, hogy men-
jünk, hiszem tudtam ebben a szélben kevés az ellen-
fél. Futam lett! Már itt nyertünk, csak végig kell 
menni.

Genoa helyett fock fel, nagyvitorlába reffkötelek 
be. Nem mintha reffelni kellene, de ez nem bátrak 
sportja, hanem a felkészülteké. Jó érzés magabizto-
san dönteni hablécig a hajót. Ez valami olyasmi, amit 
a lapos fenekű szélbefordulós műanyagok sohasem 
fognak tudni. Ehhez hosszú kíl kell és a tőkesúly aljá-
ig futó kormány. 

Bár nem volt összeszokott a legénység – 
Szántódról jött segíteni Dávid huba, a Borregatta 
részéről pedig Körömi János ült be harmadiknak, és 
egyikük sem ült még folkén. – szépen vittük a hajót. 
A mezőny egyik legrosszabb YS számával a közép-
mezőnyben jöttünk be, ráadásul fülig ért a szánk! 

Egyikünk sem gondolta volna, hogy ez ilyen jó kis 
menet lesz! ha tegnap a második, akkor ma nem 
lesz kérdés. Nem is volt. 

A további borkóstolások után átvehettük a YS3 
kategória első helyezettjének járó trófeát!

Persze 5 induló volt így, ez nem nem feltétlenül 
nagy teljesítmény, ezért kíváncsi voltam a YS abszo-
lút eredményre is. Itt a teljes mezőny 12. helyén 
jöttünk be, magunk mögé utasítva a Nemere II-őt, 
az Irokéz-t, és még egy sor nagy nevű hajót. hogy 
a Principessa csak egyetlen hellyel előttünk a 11-nek 
futott be, már igazán csak hab a tortán.

Nagy csoda ez a Yardstick, de az is látszik, hogy 
mennyit számít az adott hajók eltérő viselkedése 
más-más időjárási körülmények között. Kicsit azt 
éreztem, hogy inkább a hajó nyerte meg ezt a ver-
senyt, mit mi. Neki valamikor 1940 körül a tervező-
asztalon megmondták, hogy „akkor fogsz jól menni, 
amikor mindenki más az életéért küzd”. Ő pedig nem 
csinál más, csak megy… minél nagyobb a szél, annál 
jobban. hogy épp ki fogja a kormányt? Talán nem is 
fontos. Köszönjük ezt a hétvégét! • Szutor Ferenc
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Az elmúlt hétvége összesítéseképpen elmond-
ható, hogy ha szél van, méghozzá jó 20-30 cso-

mós szél, akkor van elég adrenalin, ami után vannak 
mosolygós arcok, jó történetek, akár csalódások, 
de az biztos, hogy van miről beszélni. Igen, a jó bor 
mellett általában jó és őszinte beszélgetések alakul-
nak. 

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Bor- 
és Borászregattát a fentiek mind jellemezték. Annyi 
bizonyos, hogy rendkívül színes, eseménydús hét-
vége van a hátunk mögött. A Balaton egyik legszín-
vonalasabb kikötőjében egy rendkívül nagyszabású, 

nívós üzleti regatta megrendezését vállalta magára 
három évvel ezelőtt a Corso Vino Kft, melynek ötlet-
adói és alapító tagjai olyan vitorlázók, akik borászok 
is egyben. Elsősorban fontos társasági esemény ez 
a borászok és a vitorlázók számára is, másrészt kel-
lemes verseny, de jó volt látni, hogy nagyon komoly 
hajók és versenyzők vannak itt, és nagyon komolyan 
is veszik a versenyzést. 

Tulajdonképpen Sopi, aki a Garamvári Szőlőbirtok 
színeiben indult idén is, ezt már nagyon jól megfo-
galmazta a versenyt jellemezve: „A Borregatta egy 
olyan kiváló társasági esemény, ahol vitorlázni is 

lehet. Bár nagyon komoly hajók és csapatok vannak 
mindig a mezőnyben, mégsem a győzelemért foly-
tatott verseny a legfontosabb. A vitorlázás, a borok 
és a Balaton szeretete, az egymás iránti érdeklő-
dés értékes közösséget kovácsol a résztvevőkből. 
Különleges lehetőség arra, hogy megismerjem 
az embert a boroscímke mögött, hogy felfedez-
zek új neveket, fajtákat, évjáratokat. Számomra – 
a Casablanca legendás mondatát idézve – egy gyö-
nyörű barátság kezdete volt mindkét Borregatta. 
2011-ben itt szállt versenybe először a saját építé-
sű Nautic 370-es versenyhajónk, mellyel 2012-ben 

Kell először is elegendő résztvevő, elegendő hajóval. Azután kell  
elég víz a Balatonban. Jó, ha etetik, itatják az embert és el is szóra-
koztatják. És persze szél, szél, szél. Nélküle hiába az egész.

Mi kell egy jó Borregattához a boron  
és a regattán kívül? 
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a Garamvári szőlőbirtok zászlaja alatt 2. helyezést 
értünk el. Azt gondolom, hogy eredménylistától füg-
getlenül ezen a prémium rendezvényen mindenki 
nyertes, de egészséges versenyszellemmel szólva: 
2013-ban az abszolút győzelemre megyünk.”

És mentek is. A Garamvári Szőlőbirtok színeiben 
induló Admiral Markets Avatar abszolútban a máso-
dik helyet érte el az Obzidian-Principessa mögött. 
A harmadik helyen a Nemere II végzett a Prestige 
Reserved színeiben.

Borász kormányosok is állhattak dobogóra. A ver-
senyre vállalkozó 8 borász igencsak nagy küzdelem-
ben, erős mezőnyben és erős szélben mérkőzhetett 
meg egymással. A borászok között nem volt legjobb, 
mindenki egyaránt jó volt. 

Mit mond egy borász a rendezvényről? „Számomra 
nagy öröm, hogy a rendezvény három napja alatt csak 

mosolygó arcokat látok. Komoly elismerés a számos 
pozitív visszajelzés. Éppen ezt szerettük volna elérni: 
teremtettünk egy olyan ritka alkalmat, ahol a szak-
mától függetlenül jól érezhetik magukat a borászok.” 
– mondta Kamocsay ákos, akinek a fia, ifj Kamocsay 
ákos idén külön is rajthoz állt, és egy borász kormá-
nyosnak járó különleges különdíjat is átvehetett.

Az esemény jellegzetességét, szépségét és színvo-
nalát valóban a kikötői mólón hosszan elnyúló sátrak 
sora adta, a Bormóló, ahol jó borokkal, és nagyon nyu-
godt, kiegyensúlyozott, szőlő- és borkedvelő emberek-
kel ismerkedhettünk meg: a borászokkal. Nagyon jó 
volt látni a lelkesedést az ő arcukon is a vitorlázással 
kapcsolatban. Jó visszajelzés volt, amikor egy etyeki 
borászról megtudtam, hogy három éve itt szerelme-
sedett bele a vitorlázásba, és azóta is elmaradhatatlan 
résztvevője az eseménynek minden évben. 

Volt aztán itt még nagyon finom sonka, sajt, 
babzsák heveredők, vízparti társalgók, szép 
autók, igényes élő zene neves fellépőkkel, tánc 
hajnalig. 

Eredmények
Abszolútban az első az Obzidian – Principessa csa-
pat, a második a Garamvári Szőlőbirtok színeiben 
indult Admiral Markets Avatar, a harmadik a Prestige 
Reserved csapata lett a Nemere II-vel.

A legjobb borász kormányos Feind Zoltán, Baranyai 
Péter és Ember Sándor lett.

YS I osztályban az első helyen végzett a hilltop 
Borászat a Jómadárral, YS II osztályban az 
Ostorosbor a Salve II fedélzetén, YS III-ban 
pedig Szutor Feri kollégánk a Porthole színeiben! 
Gratulálunk! • Kövendi Eszter
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Choco Cup
A 2013-as IODA Optimist Európa-bajnokság 
előversenyeként számon tartott Csoki Kupát 

rendezte meg a Spartacus Vitorlás Egylet az EB 
előtti hétvégén Balatonföldváron.

(AZ EB nevéből talán csak az IODA mozaikszó 
tarthat számot magyarázatra: ez az International 
Optimist Dinghy Association rövidítése.)

Számos ország megérkezett már az Optimist 
EB-re, hogy a Csoki Kupán mélyedjen el a Balaton 
szélviszonyainak ügyes-bajos dolgaiban. 

Kellemes és szívmelengető tapasztalat, hogy az 
angol és az új-zélandi versenyzőknek mennyire tet-
szik a mi Balatonunk. Erről a gyerekek, no meg az 
edzők által a Facebook-on posztolt és az otthoni-
aknak szóló fotók tanúskodnak leginkább (mondják 
is persze…).

A földvári Spartacus-telepen minden az Optimist 
EB-re készül már. A charterhajók lassan ellepik 
a telepet, a rend és tisztaság még a megszokott-
nál is nagyobb és sorra érkeznek a csapatok is. 
(Optimist EB honlapja).

Nos a Csoki Kupa remek felkészülés volt nem 
csak a versenyzők, de az edzők számára is. 

Az első versenynap mindjárt egy kis halasztás-
sal kezdődött, ekkor készült az MTV reggeli műso-
rának, a Balatoni Nyárnak rövid bejelentkezése. 
(17:00-tól érdemes nézni…). 

A 127 versenyző két csoportra bontva mérte 
össze erejét, a minden versenynap reggelén meg-
tartott sorsolásnak megfelelően. A csoportokat 
a pályán színek (sárga és kék) jelezte.

Az első napon a szélviszonyok kettő, a másodikon 
három, a harmadikon ismét kettő futam megren-
dezését tették lehetővé. A futamok között a gyere-
kek és az edzők felkereshették a csokihajót, amely-
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ről finomságokkal látták el a szervezők a meg-
éhezett és kitikkadt mezőnyt. A csokinál – melyet 
a parton egyenesen csokiszökőkútból szerezhettek 
be a gyerekek csak a kitudjahányfaktoros naptej 
fogyott jobban, mert a nap érezhetően pecsenyévé 
sütötte a vízen levőket…

A versenyt abszolútban az egyébként serdü-
lő portorozi csodafegyver, Rok Verderber (Jk 
Pirat Portoroz) nyerte. A serdülőknél a továb-
bi sorrend így alakult (az első hat versenyzőt 
díjazták a rendezők): második helyen Clemen 

Semelbauer (Jk Pirat Portoroz), a harmadikon 
Jeney Máté (Spartacus VE) végzett. Negyedik lett 
Lászlófy Levente (Spartacus VE), ötödik Lászlófy 
ábel (Spartacus VE), hatodik De Jonghe Arthur 
(Procelero SE).

Az ifiknél első a német Daniel Göttlich (PYC), 
második Szilasi Fábián (Kereked VK), harmadik 
Konstantin Steidle (BYCuE) lett. Őket a német 
Lucas Schlüter (PYC), a svájci Morgan Lauber (SNR) 
és az olasz Luca Carciotti (YC CuPA) követte. A höl-
gyek versenyében az Európa-bajnok szlovén Mara 

Turin (JK Izola) győzedelmeskedett honfitársa, 
Lara Poljsak (JK PIRAT PORTOROZ) és az angol Vita 
heathcote előtt. A negyedik hölgy a horvát Nina 
Skopac, ötödik a finn Ronja Grönblom, a hatodik 
pedig német Laura Weegen lett.

A Spartacus Vitorlás Egylet, az Optimistes 
versenyzők a rendezők, a szülők is már az 
Optmistezés nagy ünnepére és megmérettetésé-
re készülnek. Június utolsó hétvégéjén kezdődik 
a 2013-as Optimist Európa-bajnokság. Szurkoljunk 
hát együtt fiataljaiknak! • Dr. Lászlófy Csaba
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Rendezői szemmel a Csillagtúráról

A frontok lenyomták a Teliholdat 

A nyári Balaton szinte az összes arcát bemutat-
ta huszonnégy plusz másfél órába sűrítve. Talán 

az időjárás bizonytalansága tehet róla, vagy az átla-
gosnál is több verseny, amit erre a hétvégére időzí-
tettek, hogy az idei megmérettetést sajnos kevesen 
vállalták.

Azok viszont, akik elindultak és be is értek az idő-
korláton belül, azok azt hiszem, felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodhattak.

Az éjszakai navigációs pontot mindenki megtalál-
ta. Azok, akik utána Badacsonyba mentek, komoly 
erőfeszítések árán tudtak csak bejelentkezni a hatos-
hetes befújásokkal tutuló É-Ny-i szélben.

A részt vevők tapasztalatának és a riadóláncnak 
köszönhetően, a szombat éjjeli vihar szerencsére egy 
vitorlát tépett szét csupán, de ezen kívül más komo-
lyabb kárról nem tudunk.

A Kishamis hozta a formáját és kilenc perc-
cel a zárás előtt befutva megnyerte a versenyt és 
a lehetséges különdíjakat. Az Európák külön házi-
versenyt vívtak, amelyet végül korábbi befutásával 
a Nagymágus nyert meg a tavalyi győztes Buddhajó 
előtt. Ezzel elvitte a Barsi István örökös vándordíjat 
egy évre. • Edelényi László
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Dragon Országos 
Bajnokság
Június 19-23. között Tihanyban került sor 
a Dragon OB-re a Tihanyi Hajós Egylet  
rendezésében.

A bajnokságot és a nemzetközi versenyt is a Jampec nyerte, Gömbös Lóránd 
kormányzásával és horgos Tamás, dr. Futó István legénységgel. „Gömbi” 

ezzel 2010 után második magyar bajnoki címét szerezte a hajóosztályban. A máso-
dik helyen az Albert Sturm kormányozta osztrák hajó végzett, mindössze egy 
pont hátránnyal. A csapat tagjai Fináczy György és Philipp Weiser voltak. A bronz-
érem a Dr. Tenke Péter kormányozta 7Arts nevű hajónak jutott, a legénység Varga 
István és Dr. Polgár Csaba. A magyar bajnokság bronzérmét Andorka Rudolf nyer-
te, aki két fiával indult a versenyen, a legjobb klasszikus hajó aTóth Zsolt vezette 
Nemecsek lett.

A Tóth László emlékfutamot a 7Arts, az utolsó futam győztesének járó Zenthe 
Ferenc emlékdíjat a Náray Vilmos vezette Freyja vehette át. A díjkiosztón min-
den csapatnak jutott legalább egy emlékdíj, és mind a tizennyolc résztvevő kapott 
néhány üveg Bujdosó bort. A Mistusbishi és a Subaru díját, egy egyhetes illetve 
egy hétvégi tesztvezetést a magyar bajnok illetve a legjobb klasszikus hajó nyerte. 
A SailingBooks.hu különdíját pedig a legrégebben épült magyar Dragon, a Triton 
kapta, amely az ötödik futamban a bajnokság legnagyobb meglepetését okozva 
másfél körön át vezetni tudott a teljes mezőny előtt. •
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A Laser invázió kezdetét vette Balatonfüreden, az idei és és a világ 
egyik legfontosabb vitorlás eseményeként…

Laser invázió

OTP JuNIOR – BYC KuPA
Az OTP junior – BYC Kupa elôverseny kisfilmje az alábbi linken érhetô el. • VIDEó
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Balatonfüred, 2013. június 15. – versenyzői beszámoló

Egy félig fehér szalag története

Mindig is misztikus versenynek tartottam 
a Fehér Szalagot, különösen annak Classic 

Round futamát. Egy olyan verseny, ahol a legtöbb 
vitorlázó szívét megdobogtató gyönyörű klasszikus 
hajók szinte egytől egyig ott vannak, és saját futam-
ban mérik össze tudásukat.

A Folk Boat osztály alapítása, illetve klasszikus 
osztályként való elfogadása után vált számomra 
is világossá, hogy idén bizony a Póstás is ott cirkál 
majd a műremekek között a rajtnál!

Na de fontos, hogy hűek maradjunk az idei verseny 
szélviszonyaihoz, és ne szaladjunk.

Látható volt, hogy szombaton nem lesz sok szél, 
így már péntek estére beidőzítettük a hajó átvitelét 
Füredre, hogy ne kelljen szombaton hajnalban végig-
motorozni az utat. Mert az ugye törvénytelen.

Igen ám, de valahogy az ilyen péntekeken min-
dig gyorsabban pörög az a fránya óra. Mire letettük 
a munkát, összeszedtük a csapatot, és gondoskod-
tunk az ellátmányról 8 óra lett. A nevezés limitideje 
22:00, szóval nyomás!

Szerencsére jó 13-15 csomós északias szelet muta-
tott a naWiFi, így egész jó tempót diktáltunk.

A Szöviben a versenyirodában még javában zajlott 
a nevezés, nem maradtunk le semmiről. 

hol vannak már azok a versenyek, amikor elegáns 
galléros póló járt részvevőknek? Egy nyomtatott ver-
senykiírást kellett háromfelé vágnunk, hogy minden-
kinek jusson valami, de a válság már csak ilyen. 

Nevezés után az MKB kikötője felé vettük az irányt, 
mert itt békésebben tudtunk készülni a másna-
pi nagy kihívásra. Mindig meglep, hogy ez a kikötő 
mennyire más. A hatalmas makulátlan park, az ott-

honi fürdőszobának is beillő zuhanyzók, a nyuga-
lom… Mentálisan teljesen felkészültünk a másnapi 
nagy megmérettetésre!

Bár korán jött a reggel, a levelek susogása hamar 
a fedélzetre hívott minket. SZÉL! Ez az, amiből szin-
te semennyit sem ígértek szombatra! Gyors regge-
li, hajó összerakása, indulás ki a startra! Jó hosszú 
volt a rajtvonal, hiszen a félórával később induló 170 
hajós Fehér Szalag mezőnynek valahol el kell férnie.  
A hátszeles rajt, meg úgy általában a raum takti-

ka még nincs benne a Póstás kormányában, ezért 
is lehet, hogy a kötelező három percen túl, még 
körülbelül 3 percen keresztül érleltük magunkban 
a SPIhúzás gondolatát. Persze a kötelek rétegződése 
sem minden esetben volt megfelelő, de azért csak 
úrrá lettünk a rajtuk. Raumban egészen máshogy 
kell nyerni a teret, mint krajcban. Tudja ezt minden-
ki, tudom én is. Mégis valahogy sokkal nehezebb. 
Az ember együtt halad a széllel, a vitorlák nem 
adnak olyan direkt visszajelzést, a szelet sem érezni 
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annyira, a sebességérzet is kevésbé direkt, na szóval 
a lényeg az, hogy a többi Folkétól kicsit lemaradva 
értünk a Kenesei bójához, ahol Gerő András kétárbo-
cosába botlottunk. András annyira megijedt, hogy 
ijedtében meg is dobált minket hideg sörrel, ami 
a 4 órás kánikulás hátszelezés után nem jött rosz-
szul. Az intermezzo kicsit felborította a prioritási 
sorrendeket. Komoly a dilemma. Venni kell a bóját, 
le kell venni a spít, és ki kell védeni a sörös támadást 
is. Elmondhatom, hogy előbb utóbb minden a helyé-
re került. A bója is, a spí is, na és nem utolsó sorban 
a sör is. 

Amit nem is vártunk, hogy a forduló után meg-
láttuk a Nataliet, sőt kicsit alattunk, de nem sokkal 
előttünk a Gandalfot is! Ez a mi szelünk! Az egyfor-
ma hajók hátránya, hogy ugyanazon a takkon, ugyan-
olyan szélben közel egyforma tempóval mennek. 
Nincsenek csodák! hol rámentünk, aztán egy kicsit 
hátrébb kerültünk a Gandalfhoz képest. Ez így nem 
lesz jó, tenni kell valamit. Mit lehet ilyenkor csinálni? 
Meghúzni a haláltakkot. 

Mit mondjak, jó ötletnek tűnt igazítani egyet a tó 
közepe felé. Arra biztosan tisztább, egyenletesebb 
a szél, és jobban rá tudunk menni majd a siófoki 
bójára. hajrá, forduló!

És már csapattunk is Fürednek tartó hajóorral 
tóközép felé, pedig valahol a tudatalattim már akkor 
hajtogatta: a tó közepét el kell kerülni Te szeren-
csejátékos, hazardírozó, te! De hiába. Dupla vagy 
semmi! Meg aztán más is volt még arra, hátha 
nekünk is bejön.

A szél gyengülni kezdett. Ez volt az első intő jel. 
Forduló vissza, irány Siófok!

Újra feltűnt a Gandalf, pont ugyanoda esett, ahol 
hagytuk, kicsit alattunk, de kicsit előttünk a part 
alatt. Na jó ez nem jött be, de legalább nem is kerül-
tünk számottevően hátrébb. 

Csak a fránya szél. Méterenként állt le… Nem csak 
nekünk. Az egész mezőny belassult. Aztán észrevet-
tük, hogy a Gandalf valamit mókol a spível. Spí? De 
hát a nulla szél nyugatról fúj, mit csinálnak? Aztán 
szépen lassan elkezdtek csúszni a part alatti hajók, 

amíg mi napoztuk, és néztük a műszert, aminek 
konkrétan minden értéke nullát mutatott. 

Eszünkbe jutott valami a korábbi tanulmányaink-
ból.. hogy is van ez? Nappal a part felmelegszik, 
a levegő felszáll, helyére a víz felől hidegebb levegő 
érkezik. Ahá a vízi szél! Na szóval például ezért nem 
szabad tóközépen menni. Köszönöm, megtanultam. 

Elkezdtünk osztani szorozni, ha mostantól 5 
csomós sebességgel mennénk, és nem kellene 
krajcolni, még pont beérnénk. Vagyis? Vagyis nem 
fogunk beérni. Nagyjából itt kaptuk a hírt, hogy 
Farky hazaért a Lisa-val Kenesére. Már hogy befu-
tott Füreden, és aztán hazaért Kenesére. Az infor-
máció feldolgozását mindössze arcizmaink halo-
vány játéka kísérte.

hiába jött meg időközben újra a szél, 5 órára értük 
el a Siófoki bóját. Felmerült a gondolat, hogy innen 
milyen jó lenne hazahátszelezni Fűzfőre, de nem 
azért jöttünk el. 

Pont este 7re értünk Füredre, csak éppen Tihany 
kihagyásával. 
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A befutót meg se közelítettük, nehogy félre-
értés legyen, egyből behúztunk az MKB-ba, ahol 
a lelki egyensúlyunk visszanyerésének érdekében 
nagyobb adag védőitalt (értsd RuM) fogyasztot-
tunk el. Picit elkenődve, de azért a rum szerveze-
tünkre gyakorolt áldásos tevékenységének köszön-
hetően pozitívan tekintettünk vissza a napra. Most 
ebből tanultunk. Akkor is szép nap volt.

Kovács „Vica” Éva gépkocsis segítségével jutottunk 
át Füredre, így volt módunk gratulálni a Kovács János 
Balázs kormányozta Natalienak, aki a történelem 
első Folkboat osztály kupáját vehette át!

Egy jó pizza és néhány nem kevésbé jó sör 
mellett elemeztük ki az események láncolatát. 
A „mi lett volna ha” kérdéseket sörbe fojtot-
tuk. A vasárnapban nem volt semmi meglepe-

tés. Nem ígértek szelet, és nem is volt. Az MKB-
ból kimotorozva néztük a hamisszalag rajtját. 
Minket elszólítottak a programok, de azért jó 
szelet kívántunk azoknak, akik a szombati lavó-
rozás után a vasárnapit is vállalták. Jól láthatóan 
hosszú menet várt rájuk.

A duruzsoló motor mellett persze azért néhány 
mondat jutott az aktuálpolitikának is. ha most jön 
a rendőr akkor mi van? 

Vészhelyzet, hogy nem szeretnénk 33 fokban egész 
nap a hajón ülni, és talán sohasem hazaérni? Nem. 

Reális alternatíva az első kikötőig motorozni, vagy 
otthagyni a hajót egy idegen kikötőben? Nem.

Tényleg annyira környezetszennyező az órán-
ként 1 liter gázolajat fogyasztó Yanmar? Nem. 
Valóban zavarom a Tó többi felhasználóját a 4.5 

csomós sebességemmel? Nem hiszem. Akkor én 
most bűnöző vagyok? A jelenlegi szabályok mellett 
IGEN.

És meg kell mondjam ez tök rossz érzés. Még 
akkor is, ha mindenki ezt csinálja.

Talán ki kellene váltani valami engedélyt, csak 
olyan hülyén nézne ki a Póstás, mint vízi taxi.

Az elképzelt konverzióra nem került sor.
A Marina Fűzfőben aztán összeraktuk a hajót, 

és megállapítottuk, hogy a Fehér Szalag így is 
remek volt! Akkor is ha nem volt elég szél, akkor is 
ha nem tudtunk hazavinni semmi kézzelfoghatót, 
akkor is ha még csak be sem futottunk. A tó leg-
szebb hajóival vitorláztunk egy mezőnyben, és ez 
olyan élmény, amit ki kell próbálni. Mondjuk egy 
Folke fedélzetén :) • Szutor Ferenc
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Laguna Yacht Club Kupa, Balatonfűzfő

Mikor versenyez két hajó?

ha egy takkon mennek. Tudja ezt mindenki, leg-
feljebb nem ismeri be. 

Én itt most kérem szépen a háziversenyeket szeret-
ném népszerűsíteni.

Azt hiszem, valami misztikum lengi körül a vitor-
lásversenyeket, pedig az égvilágon semmi olyan 
nincs bennük, amit egy átlagos vitorlázó ne tudna. 
Jobb csapás, szél alatt – útjog. És kész. Aki a leg-
közelebb van a bójához annak 3x hajóhosszon belül 
„jel-helye” van, tehát be kell őt engedni a bójához. 
Kb. ennyi.

Legyünk tisztában saját képességeinkkel, legyünk 
sportszerűek, és kerüljük el a hajók érintkezését 
akkor is, ha szerintünk nekünk van útjogunk. 

A többi benne van a „A vitorlázás versenyszabályai-
ban”, lehet azt is olvasgatni.

Nem kell tartani a versenyzéstől.
10 hajó? 30? vagy 500? Majdnem mindegy. 

Aranyérem, Serleg, Balaton szelet? Az is. 
Elsőre talán nem kell sportorvosi, meg kékkönyv, 

meg profi nagy verseny. Talán elég egy háziverseny 
20-30 hajóval. Az élmény ugyanaz!

Menni kell, versenyezni kell, aztán majd megjön az 
étvágy. Na, ilyen volt a LYC kupa Balatonfűzfőn, ahol 
az időjárás megajándékozta a szervezőket a remek 
széllel, és a napsütéssel, a szervezők pedig minket 
a versenyzőket, remek hangulattal, jó versennyel, 
evéssel ivással. 

Más pedig nem is kell, mert ennek ez a lényege. 
Szeretném ezt keretbe tenni, ezért a végére is egy 

közhelyet írok, a legnagyobbat, ami csak létezik.
Mit tegyünk, ha itt a helye: Nem a győzelem a rész-

vétel a fontos! • Szutor Ferenc

KÉPEK – PortholE
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Balatonfüred, 2013. június 15–17. 

MVM Magyar Laser Flottabajnokság  
és Ranglista Verseny 2013

Ismét az MVM Sportegyesület rendezésé-
ben került sor 2013. június 15–17. között az 

MVM Magyar Laser Flottabajnokság lebonyolítá-
sára, az MVM Társaságcsoport részét képező Paksi 
Atomerőmű tulajdonában levő balatonfüredi Koloska 
Kikötőben. 

A flottabajnokság, amely a Laser hajóosztály vala-
mennyi képviselőjét, így a Laser 4.7, Laser Radiál és 
Laser Standard osztályok különböző kategóriáinak 
versenyzőit fogta össze, kedvezőtlen szélviszonyok 
mellett, de ismét jó hangulatban és magas színvo-
nalon valósult meg. A versenyre 75 versenyző neve-
zett, a hazai versenyzők mellett osztrák, cseh, szlo-
vák, szlovén, máltai és török résztvevők is megmé-
retették magukat. A versenyvezető szerepét Fluck 
Benedek és Sipos Péter, a Versenybíróság elnökének 
tisztét Böröcz Bence töltötte be. 

Az időjárás sajnos nem kedvezett a versenynek, 
így a meghirdetett nyolc futamból mindösszesen 
két gyenge szeles futamot sikerült megrendezni 
valamennyi hajóosztálynak, mindkettőt az első ver-
senynapon. A gyenge erejű déli-délnyugati szélben 
a Laser Standard és Laser Radial versenyzők a tel-
jes pályát teljesíteni tudták, az egyre gyengülő szél 
következtében azonban a Laser 4.7. versenyzők esté-
ben mindkét futamban pályarövidítés mellett dön-
tött a Versenyrendezőség. 

A vasárnapi napot szélcsend, kánikula és ennek 
következtében egész napos parti halasztás jellemez-
te és sajnos a hétfői utolsó versenynap sem kecseg-
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tetett jobb körülményekkel. A reggeli reményt keltő 
gyenge szél hamar alábbhagyott így vízi, majd parti 
halasztással zárult a versenynap. 

A verseny végeredménye tehát két futam alap-
ján dőlt el, a kiírás alapján épp ennyi volt az ered-
ményességhez szükséges minimum futamszám. 

Laser Standard kategóriában hazai győzelem 
született, hiszen Tomai Balázs mindkét futamot 
megnyerve állhatott a dobogó legfelső fokára. 
A második helyezést a török Alp Rona Rodopman, 
a harmadikat az osztrák Dapeci Claus szerezte 
meg. Az összetett győzelem mellett győzteseket 
hirdettek a Laser Standard u21, u19 és Masters 
kategóriákban is. Az u21 kategória első helyét 
a török Alp Rona Rodopman szerezte meg, míg az 
u19 kategóriában a BYC színeiben induló Litkey 
Balmaz állhatott a dobogóra. A Standard Masters 
díjat Ausztria színeiben versenyző Joebstl Gregor 
vehette át. 

A Laser Radial hajók női versenyében az Almádi 
Yacht Club színeiben versenyző haidekker Zita 
végzett az élen, javítva tavalyi második helyezé-
sén. Zita az összetett mellett az u19 kategóriá-
ban is az élen végzett. A dobogó második foká-
ra összetettben hirschler Ludovika állhatott fel, 
míg a harmadik helyért járó díjat ismét haidekker 
Barbara vehette át, aki egyben az u21 kategória 
legjobbnak járó díjat is elnyerte. 

A Laser Radial férfi mezőnyében tavalyi Laser 
4.7 világbajnokunk, Vadnai Benjámin állhatott 
a dobogó legfelső fokára, aki mindkét futamot 

megnyerve igazolta a papírformát és biztosította 
első helyét nemcsak az összetettben, hanem az 
u19 kategóriában is. Az összetett második helye-
zettje a BYC színeiben induló, idén Laser 4.7-ről 
Laser Radialra váltó Takács Levente, harmadik 
helyezettje a cseh Jean-Baptiste Janca lett. Az 
u17 kategória legjobbjának Bujdosó Mátyás bizo-
nyult. 

A Laser 4.7. fiú u18 kategóriában a Procelero SE 
versenyzője, Gecse Balázs szerezte meg az elsőséget 
Szilasi Farkas és Csányi ádám előtt. Az u16 kategó-
riában, megvédve tavalyi elsőségét, ismét Vadnai 
Jonatán állhatott a dobogó legfelső fokára Scharf 
Máté és Papp Benedek előtt. Összetettben Vadnai 
Jonatán, Gecse Balázs és Scharf Máté végzett az 
élen. 

Megőrizte tavalyi első helyezését a ThE-YKA szí-
neiben versenyző Virág Flóra is a Laser 4.7. u18 lány 
kategóriában, maga mögé utasítva a cseh Teresa 
Samsulovát, valamint egyesületi csapattársát, a har-
madik helyen végző Benedek Annát. Az u16 kategória 
győztese Érdi Mária lett, hirschler Rebeka és Pandur 
Petra előtt. Összetettben szintén Érdi Mária állhatott 
a dobogó legfelső fokára, ahol Virág Flóra második és 
hirschler Rebeka harmadik helyet szerezte meg. 

A korosztályok és kategóriák legjobbjai a Kutassy 
László által készített egyedi tervezésű és látványos 
üveg serlegeket, plaketteket és érmeket vehették át 
kiemelkedő teljesítményük elismeréséül, e mellett 
a Laser Radial és 4.7 összetett kategóriák legjobbjai 
értékes ajándékokkal térhettek haza. 

A vitorlázásnak nem éppen kedvező időjárás 
ellenére elmondható, hogy a regatta jó hangulat-
ban, remek vízi és szárazföldi rendezéssel valósult 
meg, az MVM Sportegyesület ízletes, több fogásos 
vacsorával, nevezési ajándékokkal várta a regattá-
ra érkező versenyzőket, kísérőket, valamint a vízen 
ásványvíz és csoki osztással igyekezett enyhíteni 
a szélcsend és hőség következtében várakozással 
töltött órákat. 

A flottabajnokság tehát jó kezdeményezésnek 
bizonyult az idei évben is és egyben a júliusban ren-
dezendő 2013-as Laser 4.7, Laser Radiál női u21 
és Laser Standard férfi u21 kategóriák világ – és 
Európa-bajnokságára is jó felkészülésként szolgál-
hatott mind a hazai, mind az ide látogató külföldi 
versenyzők részére. A flottabajnokság megvaló-
sításához a regatta névadó szponzora a Magyar 
Villamos Művek mellett a Generali a Biztonságért 
Alapítvány, a PricewaterhouseCoopers Kft, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az SAP Magyarország 
Kft., a Fornax Zrt., valamint az Aon hungária Kft. 
támogatása is jelentősen hozzájárult. 

Az MVM Sportegyesület köszöni a flottabajnokság 
megvalósításában közreműködő versenyrendezők, ver-
senybírók, szervezők közreműködését, a Magyar Laser 
Osztályszövetség együttműködését, valamint a verseny-
zők nagyszámú részvételét és sportszerű küzdelmét. 

Bízunk benne, hogy a jövő évben is hasonlóan 
magas színvonalon, de remélhetőleg jobb szélviszo-
nyok mellett kerülhet megrendezésre a Laser hajó-
osztály flottabajnoksága. • dr ugron Gáspár Gábor

KÉPEK – PortholEVIDEO

 23  

versenyeK · MvM Magyar laser flottabajnokság és ranglista verseny 2013

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151638455973972.1073741874.308535198971&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=y5bS9fx3ZEA&feature=c4-overview&list=UUmFprJdbPd1jmpuEiIDuNkA


Balatonfüred – Koloska Marina, 2013. június 22–23. 

Paks Kupa

A hét végén az Atomerőmű SE rendezésével, 
a Koloska Marina adott otthont a versenynek, 

ahol a már hagyományos Kalóz osztály mellett, idén 
először a 470-esek részére is kiírásra került a verseny. 

A rettenetes kánikula ellenére biztatóak voltak az 
időjárási előrejelzések. Végül 4 futamot sikerült ren-
dezni, azt is szombaton. Vasárnap, pályaversenyre 
alkalmas szél nem tudott kialakulni Balatonfüred 
előtti vízterületen, így 4 futam alapján hirdettek 
eredményt a rendezők.

A 470-es osztály 7 egységgel vett részt a ver-
senyen, a regattát Bödör Gergely – Varró Gábor 

(Justitia – BYC) páros nyerte, a Gyapjas Balázs –Kiska 
László (BYC), valamint a Margitics Botond – Serke 
áron (BYC) egységek előtt.

A kalóz osztályban a megszokott népes mezőny, 
30 hajója versengett egymással, a versenyt 
a Szentpéteri Zsolt – hajdú László (Vízügyi SC) páros 
nyerte, a Fluck Bence – Székely Gy. Szabolcs (MVM – 
Vízügyi SC), valamint a Nyeste Gábor – Berki Győző 
(BYC – Justitia) párosok előtt.

A házigazdák, az ASE vitorlás szakosztály és 
a Koloska Marina, a már megszokott remek vendég-
látással növelte az esemény színvonalát. •

FLuCK DóRA

IN MeMorIaM
A verseny egy szomorú eseménnyel kezdődött, Dóra a héten itt hagyott minket. Szentpéteri Zsolti 
a kalózosok családja nevében emlékezett, az édesanyára, akinek gyermekei közöttünk vitorláznak; 
a versenyrendezőre és versenybíróra, aki mindenki anyukájaként tanácsaival segített, óvott, nevelt 
minket. Siófok vitorlás utca Vízügy telep, „Dani” (Daniella), Bence, kalóz, a számtalan versenyren-
dezés… Több versenyen, mire kiértünk a partra, a Dóra már kész volt az eredménnyel. ha úgy adó-
dott, hogy kevesen voltunk, Ő vitte ki és hozta be a versenyvezető hajót, közben horgonyt dobott 
és húzott… A legvagányabb anyuka, nagymami akire mindig számíthattunk, segített nekünk.
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Zánka, 2013. június 21–23.

Vitorlás Diák Olimpia

Június 21–23. között lezajlottak a vitorlá-
zás sportág az első diákolimpia futamai, 

Zánkán az Új Nemzedék Központban a Magyar 
Vitorlás Szövetség szakmai támogatásával. Más 
sportágakban már hagyomány ez a verseny, 
így a győztesek a díjak mellett egyéb, például 

továbbtanulásukra is hatással bíró elismerés-
ben is részesülnek. OP, L4,7 és LR hajó osztá-
lyokban majd 40 versenyzője van túl a két nap 
alatt megrendezett öt futamon. A profi ren-
dező gárda (Giba, Kazi, Kő Pityu és nem utolsó 
sorban a mindig mosolygós, fertő tavi Szilvási 

Judit) kiváló pályákat rakott ki és talán ennek 
is köszönhető, hogy a Versenybíróságnak a vízi 
bíráskodás mellett, azaz a tiltott meghajtás 
ellenőrzésén és szankcionálásán túl, a parton 
már nem sok dolga volt óvások tárgyalásával. • 
FORRáS: MVSZ
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Die Yacht 
tesztsorozat 
a Balatonon
júniusban három napon át balatonfüreden vendégeskedett és dolgozott 
európa legjelentôsebb hajós magazinja, a delius Klasing kiadó által készí-
tett die yacht két munkatársa.

Michael Good a magazin tesztrészlegének vezetôje és Martin-
sebastan Kreplin fotós a code yachts meghívását elfogadva érkezett 
Magyarországra. nem csak a cég termékét a code8-ast tesztelték, 
hanem még három másikat is kipróbáltak, illetve ellátogattak a pauger 
carbon kápolnásnyéki üzemébe is.

hétfôn délután a viharos idôjárás és a zuhogó esô lehetetlenné tette 
a tesztek elkezdését, ám a következô két napon kiváló szélben vitor-
lázhattak az MKb bank vitorlás Klub kikötôjébe gyülekezett hajók-
kal. A code8 próbáját a nautic 370-es követte, majd szerdán sorra 
került a flaar 26-os és a flaar 8M pro is. A flaar 18 tesztje pedig majd 
németországban lesz az ottani forgalmazó segítségével.
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„A januári düsseldorfi hajókiállításon vettük fel a kapcsolatot Michael 
Good úrral, akinek tetszett az ott kiállított code8-as. – mondta simon 
tamás a code yachts ügyvezetôje. – igazán akkor dôlt el, hogy a neves 
szaklap képviseletében ellátogat a balatonra kipróbálni a hajót, amikor fel-
kínáltuk, hogy megszervezzük még néhány említésre méltó, és a hajónk-
hoz valamilyen módon kapcsolódó új típus kipróbálását is. A nautic 370-
es tervezôje, ahogy a code8-é is Andrej justin. A két flaar típus pedig 
tulajdonképpen a konkurenciánk, hiszen a code8-ashoz hasonlóan 8 
méteres hajók, amelyekkel nagyokat küzdünk az csapattal futott és az 
egykezes versenyeken is. 

A code yachtsnál úgy gondoltuk, hogy mindnyájunknak jobb, ha együtt 
mutatjuk meg magunkat, még ha valamennyire konkurensek vagyunk 
is. többet érünk azzal, ha közös erôvel ráirányítjuk a figyelmet a magyar 
hajóipar termékeire, mint ha egyedül vagy egymás ellen. •  



FiNNorszÁGi EMlÉKEK – KÉPEK
FiNNboat – KÉPEK
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Ezek a finnek  
tudnak valamit
finnországnak 200.000 (!) tava van. Az ország majd’ felét, beleértve a fôvárost, 
helsinkit is, tenger veszi körül. finnországnak közel 5 millió lakosa van, az 
országosan regisztrált hajók száma 1 millió. vagyis: minden 5. emberre jut egy 
hajó. Az összes exportnak a legnagyobb, közel 30-35%-ában a különbözô 
gépipari berendezések, szállítóeszközök gyártásán belül a hajóipar is jelentôs 
szerephez jut. legnagyobb felvevôpiacok a skandináv országokban és 
oroszországban vannak. 

ezek után kérdezem: csoda, hogy a finnek tudják, mi a hajóépítés?
sejtettem én már valamit. Az 1990-es években az Avance típusú hajót sze-

rette volna forgalmazni apu, így mi is használatba vehettünk egyet. Akkor tudtuk 
meg, mi az igényes hajóépítés, hogyan tudja átlengeni a fa illata egy mûanyag 
testû hajót, hogyan lehet olyan akkurátusan és praktikusan ellátni mindennel, 
amire csak szükség lehet, és hogyan lehet egy csaknem 32 lábas bútorszállí-
tóval akár ob-t is nyerni. Azért, mert annak a hajónak jól átgondolt formavilá-
ga volt! és azért, mert ráadásul emberi kéz munkája látszott meg rajta! Miután 
a hajó építôje, aki a barátunk is lett, tönkrement, arra gondoltam: hát persze, ez 
történik, ha valaki valóban jót akar csinálni, ráadásul egyedit, saját kezûleg. 

de a késôbbi tapasztalatok rácáfoltak erre. 2008-tól 4 éven át rendszeresen 
vezethettem egy tArGA 23-ast. Mint megtudtam: ez patrol típusú motoros, 
amit tengerparti ôrjáratra terveztek és használnak. valóban, a legstabilabb, leg-
biztonságosabb motoros, amit addig láttam, és csodájára is járt a többi klub.

Aztán ott van a nauticat, a kétárbocos, minden kényelmet magában hordozó 
hajócsalád, ami azzal, hogy két darab is fut belôle a balatonon, már elterjedt-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151654298418972.1073741881.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151650885528972.1073741879.308535198971&type=3
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nek számít. Klasszikus formák, sok teakfa és hamisítatlan skandináv hangulat 
jellemzi. belülrôl leginkább régi tengerész pubok hangulatát rejti, de akármi is 
a titka, semmiképpen nem tudunk közömbösen elmenni mellette.

Mindhárom általam megismert finn hajótípusnál ugyanazt éreztem: ezek a fin-
nek tudnak valamit.

Amikor eljutottam 32 újságírótársammal együtt tryväntö zegzugos, ivóvíz 
minôségû barna vizû tavához, végérvényesen bebizonyosodott: nem feltétle-
nül kell tönkremenni abban, ha valaki valamit jól akar csinálni. egyáltalán nem 
vagyok elfogult, mert én is büszke vagyok a magyar, exportképes hajóipar-
ra, mégsem fogok tudni most úgy írni, ahogy valószínûleg a nagy nemzetközi 
újságok írói írnak majd. lehetne írni hajóteszteket, de lehet, hogy elég kívül-
álló vagyok ahhoz, hogy hibát tudjak találni bármelyikben is. legszívesebben 
bemutatnám mind a harminchárom 7 méter alatti méretû, külmotoros kisha-
jót, de attól félek, erre itt és most nem éhes az olvasóközönség. inkább meg-
próbálok kiemelni néhány érdekességet. Az alumíniumhajókról már ejtettünk 
szót korábban, na de azért az, hogy kipróbálhattuk a fiskars cég egyik olyan 
hajóját, amit még csak ôsszel terveznek bemutatni, igencsak nagy kiváltság! 
igen, a fiskars az acél mellett az alumíniumhoz is ért. A buster x például egy 
könnyû, ötszemélyes kishajó, ami 70 lóerôs motorjával 33-35 csomós sebes-
séggel tud közlekedni, és ami meglepô, az a stabilitása, az a biztonságérzet, 
amit ad. Munkahajónak használják itt, a tûzoltóság, a parti ôrség használ ilyene-
ket. 17 ezer euró körül van egy ilyen hajó, de a motort általában nem számolják 
bele, viszont minden cégnek megvan a saját motorgyártója, akivel vagy nagyon 
meg van elégedve, vagy pedig üzleti megállapodás köti, mint például a yamarin 
motorosokat a yamahához. Az építésnél el is dôl minden, hiszen a váltókar már 
nem kompatibilis más motorhoz. 

úgy egyáltalán, a finn hajók elsüllyeszthetetlenek, szinte bombabiztosak, ami 
már-már furcsának hat a mai eldobható világunkban. épp ezért nagyon jólesô 
érzés ilyen kincsekre találni.

A finnekre jellemzô az összetartás egy iparon belül és a büszkeség. Amikor 
elkészül egy hajó, kap egy messzirôl is jól látható matricát rá a finn nemze-
ti lobogó köré írt „proudly made in finland’ felirattal. emlékszem, nálunk is volt 
még a ’80-as években Kiváló áruk fóruma, na, itt ez volt az érzésem: kiváló 
áru, és büszkék vagyunk rá, hogy itt készült.

AKKor tudtuK MeG, 
Mi Az iGényes hAjó-
építés, hoGyAn tudjA 
átlenGeni A fA illAtA 
eGy MûAnyAG testû 
hAjót
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A finnboat nevû szervezet, mely 90% százalékban a finn hajóipar 
szereplôinek érdekképviseletét látja el, 290 tagcéget számlál. A finnboat végzi 
a kiállítások szervezését, és a különbözô fontos eventek – beleértve ezeket 
a sajtó képviselôinek szánt évenkénti tesztlehetôségeket is – megrendezését 
és finanszírozását is. A szervezet elemzi a piaci helyzetet, felkutatja az export 
lehetôségeket és úgy amúgy, tulajdonképpen egyfajta piaci felügyeletet lát el. 
ha valami okból – mint most is – épp lefelé ível a hajóipar, akkor akcióba lép. 
Kutatja az okokat, foltozza a lyukakat. nincs máshol európában hasonlóan erôs 
nemzeti hajóipari érdekképviseleti összefogás, mint a finneknél. volt máshol is, 
de nincs rá elég pénz. pedig nagyon sokat számít. de ehhez persze szükség 
van a piaci szereplôk összefogására is. ezek a hajóépítôk együttmûködnek, 
mert felfogták, hogy csak együtt, egy ilyen szerv szárnyai alatt lehet túlél-
ni a válságot, amit ôket is elérte. nem húzzák le egymás hajóit, nem akarnak 
meggyôzni, hogy az övék jobb. 

Megismerkedtem egy norvég hajótervezôvel, ô a bella és flipper típusú hajók 
tervezôje. egyik vacsoránál azt ecsetelte: én nôknek tervezek. ugyanis a nôk 
mindig eljönnek a férjükkel hajót választani és mindig ôk mondják ki az utol-
só szót. A nôket pedig valamivel jobban érdekli a külsô, nem mennének bele 
egy olyan hajó megvásárlásába, ami nem áraszt melegséget, és a luxus és 
a komfort érzetét. ezt pedig a formák és a színek adják. jó érzékkel utolsó 
napra hagytam, hogy egy flippert kipróbáljak. Mondhatom, hogy a legnagyobb 
élmény volt ezt a hajót vezetni. Mivel én is nô vagyok, és én is sokkal inkább 
az érzékeimre hallgatok, nem tudom megmondani, hogy mi volt olyan ellenáll-
hatatlan ebben a hajóban, de az biztos, hogy az volt. nem ültem még nagyon 
drága sportkocsiban, de ez ilyen volt. bôr, kényelem, iszonyatos erô, és közben 
könnyedség. áramvonalasság, manôverezhetôség, sebesség. csak így, címsza-
vakban a lényeg. jó, 150 lovas motor hajtotta, ami talán kis túlzás, elment volna 
egy 75-össel is szépen.

A másik kedvencem egy epoxigyantás laminált hajó volt, pont olyan, mint 
a balatoni kisrocsók. Kívülrôl. de érdemes felfedezni ezen is annak a jeleit, hogy 
itt mindenre gondolnak. hidraulikával nyíltak a tároló ládák! jó, a finneknél ez 
már olyan, mint hogy horgony van minden hajóban. Kényelmes kagylófotel az 
ülés! csúszásmentesített felületek polifoam szivaccsal, milyen egyszerû ötlet, 



 31  

   

HOrIZOnT · ezek a finnek tudnak valamit

mégis hálás érte az ember! és a végére hagytam azt, hogy csendes, és annyi-
ra szépen ül fel a hullámokra, hogy az ember szinte észre sem veszi maga alatt 
ôket! szóval kezes jószág volt ez is. sok hajót direkt olyan szemmel néztem, 
mint amelyik jó lehet kiszolgálni egy versenyt, edzéseket, táborokat, egy klubot 
úgy alles zusammen. 

egy dologban nem jártak sikerrel a finnek: ez pedig az elektromotorozás. 
Megpróbálkoztak egyetlen darab fura, jet-ski szerûen meglovagolható, nem is 
tudom, milyen funkciójú kishajóval, ami leginkább egy elektromos vízi motorbi-
ciklihez hasonlatos, de sajnos az ebben a kis testben elférô akkumulátor szuf-
lája csupán párszáz méter megtételére volt elegendô. pet-nek hívják, de nem 
a palack után, hanem mozaikszava a personal electric tender, vagyis saját 
zsebrakéta kifejezésnek. Mindössze 320 kiló, a katalógus szerint 26 csomó 
a végsebessége, bár ezt nem tudta bizonyítani szegényke, mert a három nap 
alatt szinte végig töltôn lehetett csak látni, egy 26 Kw-os Ac motor hajtja, és 
van neki egy 14 kwh-ás lítium akkumulátora. Megint csak a katalógus tanúsá-
ga szerint, félórás menet után másfél órás töltés vár rá. Azt hiszem, ezek után 
kétség sem fér hozzá, hogy a nálunk gyártott elektromotoros hajók ennél kissé 
többet bírnak. Azt hiszem, azért jár még ennyire gyerekcipôben ez itt, mert 
a skandináv népek nem is nagyon hisznek benne. itt a hajókat többnyire közle-
kedési eszközként használják. nem engedhetik meg maguknak, hogy lerohad-
janak útközben és ne jussanak el a nyaralóhoz, vagy haza. nagyon fontos a finn 
hajókon a megfelelô tájékozódás. A tavak igen zátonyosak, ezért még a leg-
kisebb méretû hajónak is rendelkeznie kell egy jó Gps-el és térképplotterrel. 
fontos szempont még a praktikus tárolás és a kényelem mellett az esô elleni 
védelem is. ugyan általában nyitottak ezek a hajók, mégis mindegyiken a hátsó 
ülés alól elôvarázsolható az úgynevezett canopy, a keretre szerelt esôvédô, amit 
az ember fia, vagy lánya egyszerûen magára húz, mint egy sátrat és csatlakoz-
tatja a szélvédô plexihez.

A finn hajókon túl már csak a finnek vendégszeretete, nyitottsága és kosztja 
lehet jobb. említésre méltó még salmiakki nevû, medvecukor-likôr, ami kis mér-
tékben gyógyszer… ezen kívül saját szememmel láthattam, hogy a szauna tény-
leg finn, de nemzeti büszkeségük mégiscsak a nokia, hogy az erzsébet-hídat 
rólunk koppintották, hogy valóban nincs túl sok közünk egymáshoz nyelvileg, és 
hogy a nap tényleg nem megy le! • Kövendi Eszter
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Pecsenyesütô
bár lAnKAdAtlAn AKtivitássAl próbáloM Követ-
ni A vitorlás társAdAloM Minden spontán és 
szAbályozott szervezôdését, MeGvAlloM, Kép-
telen vAGyoK KiiGAzodni A forMális és inforMá-
lis struKtúráK KuszA viláGábAn.
Arról már régen letettem, hogy egy általam ideálisnak vélt érdekképviseleti modell meg-
valósulásában higgyek. ilyen nem létezhet a vitorlázók rendkívül heterogén társadalmi, 
de leginkább kulturális különbözôségének köszönhetôen. 

ha nem foglalkozunk a reménytelenül álmodozókkal, a vitorlázást, mint valami léha 
gyönyörûséget vizionáló tömegekkel, akkor is vagyunk vagy harminc ezren, akik aktív 
szereplôi, mondhatni haszonélvezôi vagyunk ennek a csodálatos világnak. Mert az már 
tök mindegy, hogy tulajdonoljuk, béreljük vagy bepofátlankodunk egy hajóra, ha már 
átéltük a lágyan billenô fedélzet, a természeti erôk megzabolázásának élményét, akkor 
már hajósok vagyunk, még akkor is, ha ennek a mesterségnek még az alapjaival sem 
vagyunk tisztában.

ha kikötôt választunk, ha csapatot a hajóra, vagy akár vendéget hívunk, máris tarto-
zunk valahová, célokkal, igényekkel, a lehetôségek mind jobb kiaknázását célul tûzve. 
de nem úgy van az! Amint megmozdulunk, rájövünk, hogy az idealizált örömszerzés 
bizony erôsen korlátos. A kikötôk vagy tele vannak, vagy drágák, kishajót gyakorlatilag 
szinte lehetetlen vízre tenni, a gonosz erôk az élvezethez kötelezô fogyasztást írnak elô, 
mint tudjuk a balatonon nincs hajótárolás a kikötôkön kívül. Még jó, hogy vitorlázni sza-
bad, de ez a szabadság is korlátos, idôjárástól, hajómérettôl, jogosítványoktól függ, ki 
mikor mit engedhet meg magának, magyarul mit engednek meg neki.

Az érdekek érvényesítése összefogás, kapcsolatok nélkül lehetetlen, a beletörôdés 
a megalkuvás csak kedvez a vitorlázás vámszedôinek. nem arról van szó, hogy a hajó-
sok azon igyekeznének, hogy kivonják magukat az arányos társadalmi közteherviselés 
terhe alól, de az átlagnál magasabb vagyoni helyzetük csábítóan hat az iparágra rátele-
pült szolgáltatók mohóságára. jól példázza kiszolgáltatottságukat és érthetetlenül gyenge 
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érdekérvényesítô képességüket a – már említett – kikötôn kívüli hajótárolás, talán állam-
polgári jogokat is sértô korlátozása.

Miért nem képes ez a közösség saját érdekeinek képviseletére? A válasz egyértelmû: 
a belsô szolidaritás hiánya.

Miért is? A jobbára kikötôi közösségekben szervezôdô klubok, egyesületek a legaktí-
vabbak gyûjtôhelye. ennek az aktivitásnak a mozgató ereje a gyôzni akarás. A tagok gya-
korlatilag vitorlás versenyzôk és családtagjaik. A klubok által életre hívott szövetség – bár 
alapszabályában felvállalja a teljes vitorlás társadalom érdekeinek képviseletét – gyakorlatilag 
a versengô klubok, közvetve a versenyvitorlázók érdekeinek kiszolgálójává vált. Az arányok 
érzékeltetésére csak annyit, hogy a vitorlás szövetség tagegyesületeinek összesített taglét-
száma évtizedek óta nem képes 4000 fô fölé emelkedni, ami közel egy nagyságrenddel 
marad el az általuk képviselni hivatott vitorlás közösség létszámától. ez a lehangoló arány 
sajnos hûen tükrözi az Mvsz elfogadottságát, társadalmi támogatottságát is.

A szövetség talán sosem volt igazán „képben”. A rendszerváltás elôtt elsôsorban az 
állami ideológia érdekeit felügyelte a sportági szakszövetség, de a nem élversenyzô 
tömegeket békén hagyta. A vitorlázás magasra ívelô társadalmi presztízse tette vonzóvá 
az elmúlt 20 évben a grémiumi tagságot, nem csoda, hogy a felduzzadt létszámú elnök-
ségben mind több politikus, miniszter és stratégiai vállalatvezetô foglalt helyet, bár érdemi 
munkát többnyire nem végeztek.

2012-ben a lendületes társadalmi átrendezôdés nyomán új elnökség, teljesen új szem-
lélet és határozott irányítási koncepció nyert teret. A festetics program elképzelései 
egészében tükrözték a jobbító szándékot, de leszûkítették a tagszervezetek beleszólá-
si lehetôségét a stratégiai döntésekbe. Az aktuális politikai erôviszonyokat is jól tükrözô 
elnökségi összetétel, és a határozott feladatmegosztás sosem látott aktivitással párosult.

A változatosság elvben gyönyörködtet, valójában meg óhatatlanul érdeksérelmet is 
okoz. jelen esetben is ez történt: a májusi tisztújító közgyûlésen meglepôen magas 
választói aktivitás mellett a program és az elnökség elbukott. 

Az új elnökség a klasszikus alulról szervezôdô értékrend visszaállításának ígéretével 
kampányolt, és ezt a „gondoskodó elnökségbôl” kiábrándult tagegyesületek igencsak 
méltányolták.

A gyôztes csapat azonban többszörösen is magára húzta a bajt. 
A festetics program már beindult, a kapcsolódó feladatok végrehajtására szerzôdések 

köttettek, számon kérhetô kötelezettségekkel az új elnökségre. 
A régi elnökség kitûnô kapcsolatrendszere jelentôs többletforrásokat juttatott volna 

a program végrehajtásához, ezek a források érthetô okokból most hirtelen elapadtak.

A Gonosz erôK Az élve-
zethez Kötelezô foGyAsz-
tást írnAK elô, Mint tud-
juK A bAlAtonon nincs 
hAjótárolás A KiKötôKön 
A Kívül. MéG jó, hoGy 
vitorlázni szAbAd
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Az erôs tagszervezetek és a vitorlázáshoz kötôdô gazdasági érdekcsoportok úgy 
érzik, hogy újra osztják a lapokat, ezért megújult energiákkal próbálják pozíciójukat 
megerôsíteni. 

Kívülrôl szemlélve, úgy tûnik mintha átszakadt volna a gát és a folyamatokat csak rend-
kívüli erôfeszítésekkel lehetne újra normális mederbe terelni. jó lenne, ha a nyomulók némi 
önmérsékletet tanúsítanának mindaddig, amíg létre nem jön egy olyan mûködôképes szer-
vezeti modell mely a valódi prioritások mentén tudná feladatait optimalizálni. 
teljesség igénye nélkül megpróbálom összefoglalni, milyen feladatok azonna-
li megoldása vár az elnökségre, és ehelyett – jobbik esetben emellett – mivel 
kénytelen foglalkozni:

•  saját formális és informális döntési struktúrájának kialakítása, a személyi feltételek 
megteremtésével

• örökölt kötelezettségek felmérése, kezelése
• feladatok megfogalmazása és delegálása
• az átláthatóság biztosítása

eközben erôs érdekérvényesítés folyik a nagyhajós osztályok szabályozott versenyezteté-
sének felpuhítására, lehetôvé téve, hogy akárhány hajóosztály alakul, annak joga legyen 
a Magyar bajnokság megrendezésére. Mintha ennél nem lenne fontosabb feladat. van, 
aki a hatóságokkal, stratégiai partnerekkel tárgyal anélkül, hogy felhatalmazása, akkredi-
tációja lenne erre a feladatra. helycserék a különféle bizottságokban, de vajon ki az, aki 
a legjobban felkészült az Mvsz koncepciójának képviseletére, ha az még ki sincs dol-
gozva? A 4000 szervezett vitorlázó csillapíthatatlannak hitt információéhségének kielégíté-
sére is akadna jelentkezô, de itt sem érzékelhetô karitatív szándék. A közelgô Kékszalag, 
a laser worlds, az op eb és a nemzeti bajnokságok adnának ép elég feladatot, de 
a nyilvános elnökségi ülések népes hallgatósága többet beszél, mint a delegáltak. 

drága sporttársak! A demokratikus választás és az elnök népszerûsége nem jelenti 
azt, hogy kéretlenül beleszóljunk a szervezet irányításába. Az új elnökség rendkívül nehéz 
helyzetben kell, hogy helytálljon. Munkáját azzal segíthetjük, ha békén hagyjuk mindaddig, 
amíg helyzete, mûködôképessége megnyugtatóan nem rendezôdik. 

ha elkövetkeznek újra a nyugodt békeidôk, – amire eddig nem volt példa – talán némi 
figyelem szentelôdik a nem szervezett, nem versenyzô több tízezres hajós közösség való-
di gondjaira is. ha ezen a területen sikerülne érzékelhetô eredményeket elérni, akkor talán 
a szervezeti tagság is legalább olyan csábító erôvel bírna, mint az elnökségé. de jó is 
lenne! • Gerô András
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vannak emberek körülöttünk, akik egyszerûen ott vannak. nem úgy mondom, hogy megszoktuk ôket, mert van-
nak olyanok, akik jó, ha mindig ott vannak, mert mindig jókedvre derítenek, és valahogy biztonságot ad a közel-
ségük. nos, ilyen volt. ôt mindenki ismerte. fluckdóra, dórika, az unokáknak dóra nagyi. A mosolygós szeme 
az, ami mindig elôttem marad. Mosolygós volt, de sokszor fürkészô. Amolyan szemmel nevelô. Az ô szemében 
visszatükrözôdtél, ha valami hülyeséget kérdeztél tôle. de ki is mondta. szeretem a szókimondó embereket, mert 
ôk nem rejtegetnek semmit. nem hiszem, hogy lettek volna titkai. és ugyanígy, senkinek sem lehetett titka ôelôtte. 
Mindenkirôl mindent tudott. és igen, ô valahogy mindig ott volt. próbáltam gyûjteni róla anyagot, hogy valami élet-
rajzfélét írjak, de még a gyerekei is azt mondták: tudod, olyan természetes volt, hogy anyu mindig volt, mindig ott 
volt. valahogy nem az volt a fontos, hogy hol és mikor mit végzett, mit csinált. ô anyu volt. és tényleg, ô mindig 
ott volt. Mindent egyedül akart csinálni, iszonyú ereje volt, fél kézzel kapta fel a horgonyt, és amióta unokái voltak, 
ha kellett, megtette a budapest-balaton távot oda-vissza, hogy az unokáit hozza-vigye. csilla mondta még, hogy 
nagyon jól vezetett. Meg akart gyógyulni, hogy újra vezethessen. ô az a típus volt, akin nem foghatott ki semmi. ezt 
az egyet kivéve. nagyon, nagyon furcsa lesz, hogy dóra nem lesz már ott a versenyirodán, nem lesz kint a pályán. 
ô egy volt a legmeghatározóbb személyiségek közül, aki valóban közöttünk élt. dórika, nyugodj békében! nagyon 
fogsz hiányozni mindannyiunknak! •

dóra
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Ph: hogyan kezdtél használt vitorlákkal foglalkozni?
szp: Körülbelül 10 éve ismerkedtem meg a vitorlázással és rövid idôn belül kedvet kap-
tam a versenyzéshez. frissen vásárolt 15-ös túrajollémhoz rendeltem egy garnitúra ver-
senyvitorlát egy magyar készítôtôl. Mûszaki beállítottságú emberként kissé csodálkoztam, 
hogy a vitorlakészítô mindössze három méretet vesz vitorlánként. Aztán meg vevôként 
csodálkoztam, hogy a vásárolt vitorla nagyobb, mint ami felfér a hajóra. Majd azon cso-
dálkoztam még nagyobbat, hogy a radiál szabású vitorlákat a gyártó elkezdi átszabni. Az 
eredmény természetesen várható volt, jó drágán kaptam egy szett használhatatlan vitorlát. 
Mikor ezeket meghirdettem, egy óra múlva jelentkeztek érte és elvitték túra célra. Aztán 
tájékozódtam más hazai gyártóknál is új vitorla után, és nem volt ínyemre a hozzáállásuk. 
úgy gondoltam, nyitott piaci résre találtam. Már csak egy lépés volt, hogy külföldrôl pró-
báljak használt vitorlát hozni (ekkor elsôsorban még magamnak). és ez a lépés vezetett el 
a bajorországi fritz seGel-hez, akiknek ma már a magyarországi képviseletét is ellátom. 

Ph: Miért éppen ôk?
szp: folyamatosan figyeltem a magyar piacot és a szereplôk viselkedésébôl az volt 
az érzésem, mintha itt a vevôk lennének a vállalkozóért, és nem fordítva. folyamatos 
licenszgondokról hallottam, szállítási határidôk csúszásáról és fény derült több bôszeles 
vitorla kapcsán is, hogy a kiszámlázott négyzetméter nem fedi a valóságot. ez a piaci 
magatartás nyugaton nem ad megélhetést. Mikor elôször nyitottam be a chiemsee mel-
letti vitorlaszabó mûhelybe, szinte mellbevágott a tisztaság, precizitás és a vevô felé irá-
nyuló korrektség. rögtön éreztem, hogy velük szívesen együtt dolgoznék.

Ph: Milyen típusú vitorlák fordulnak meg általában nálatok és honnan kerülnek 
oda?

szp: A Kalóztól az rc 44-ig mindenféle vitorla megfordul. sok európai gyártóval sike-
rült kiépítenem remek kapcsolatot, velük folyamatos az információcsere, ez biztosítja az 
átfogó raktárkészletet.

Ph: a másik, ami fontos, hogy ki vesz és miért használt vitorlát.
szp: nagyon sokan keresnek használt vitorlát. valaki a pénztárcája miatt, valaki kezdô, 
és elôször próbálgatja a szárnyait, mások meg tartalék vitorlának.

Ph: ha valaki megunta a vitorláját, hogyan döntesz arról, hogy átveszed-e, és 
hogyan megy az „átvétel”?

szp: Közösen megnézzük az árut, és megegyezünk.

Ph: Van olyan, hogy nem veszel át egy vitorlát? Mi a határ?

szp: van ilyen. ha irreális az eladó elképzelése az árról, vagy egyéb tényezôkrôl.

Ph: ha keresek valamilyen vitorlát, akkor mindig minden beérkezô vitorlát látok 
a neten, vagy jobb, ha megkérdezem tôled?

szp: A lista körülbelül havonta frissül, érdemes érdeklôdni telefonon is, de 
legegyszerûbb és legtisztább e-mailben.

Ph: balatonföldváron, nem messze a kikötôtôl van egy „átvevôhely”, egy 
garázs, én ott jártam. a polcokon sorakoznak a vitorlák. hogy mûködik ez? 
Kinézek egy méretet és típust a neten, felhívlak téged, vagy írok neked, lefogla-
lom és átveszem Földváron? Jó ez így, látatlanban?

szp: igen, körülbelül így történik. A látatlansága annyi, hogy meg kell bíznod abban, 
hogy amit a vitorla állapotáról közlünk a neten, az korrekt. hamarosan az összes vitor-
láról lesz fotó a weblapon. ezen kívül garancia még a brand, de mi is tudunk vállalni 
garanciákat. egyrészt van szerviz, másrészt ki lehet cserélni, harmadrészt, ha kell, ki is 
lehet próbálni, erre lehetôséget biztosítunk, persze mi is csak akkor, ha fennáll egyfaj-
ta kölcsönös bizalom egy-egy visszatérô vevôvel. foglalót is kérünk néha, de csak ha 
kapós darabról van szó. de rugalmasak vagyunk, számítunk be csere vitorlát is, ha erre 
van igény. Ami pedig nem elhanyagolható: egy-egy új vitorlára heteket, sôt, néha hóna-
pokat kell várni, nem ritka a féléves csúszás sem. ha innen nézzük a dolgot, a mérleg 
másik serpenyôjében ott van az a szempont is, hogy itthonról és azonnal hozzájutha-
tunk vitorlához, elérhetô áron.

Ph: Van lehetôség bérlésre is?
szp: ez nagyon érzékeny és nehéz ügy. Minél jobb állapotban van egy vitorla, annál 
jobban eladható. Gondolom, te is inkább vennél minél újabbat, szebbet, ha már áldozol 
rá. Mindamellett, még ha tudom is, hogy valaki profi vitorlázó és szándékosan nem tesz 
kárt a vitorlában, akkor is közbeszólhat az idôjárás, ami rövid úton elintézheti a vitorlát. 
nehezíti a dolgot még az is, hogy akit a bérlés érdekel, az leginkább bôszeles vitorlát 
akar, ami amúgy is nagyon sérülékeny.

Ph: Nagyon fontos szempont a megfelelô „after sales” szerviz háttér. Ebben is 
számíthatunk rátok?

szp: A balaton déli partján Grill laci biztosítja a szerviz hátteret és a raktár kezelését, az 
ô munkája nagy segítség, de az északi parton is van erre partnerem, hogy az ügyfelek-
nek ne kelljen annyit utazniuk. sôt, ha nagyon kényes munkáról van szó, akkor kiviszem 
a vitorlát németországba a fritz segel-hez. Garanciát minden vitorlára vállalunk. (x)

Az Allee-bAn tAlálKozhAttunK eGy réM ellentMondá-
sos doloGGAl: Két versenyvitorlA is lóG A plAfonról, 
MindKettô zsír új, A rAjtuK díszelGô MAtricáKról MéGis 
ez olvAshAtó: hAsznAltvitorlA.hu
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Korán kezdôdött a szezon, április elején mentünk elôször vízre. Mentünk volna hamarabb is de az 
idôjárás nem engedte. így is az elsô vízre szálláskor 4c°-os volt a víz. sietnünk kellett mivel az idei 
Grand prix sorozat április végén németországban, Ammerseen kezdôdött. Addig pedig sok tennivalónk 
volt: téli fejlesztéseket kipróbálni, a tavalyi szezon végén vásárolt „új”nagy rigg és az átszabott kis rigg 
beállítása és nem utolsó sorban a csapat egybegyúrása – a manôverek begyakorlása.

A német Gp-re fôleg gyenge szeles, hideg, nagyon hideg idôjárás volt jellemzô. tizenöt hajó indult, 
sajnos az angol csapatok nem jöttek el, de itt volt a komplett német mezôny. elsô számú feladatunk 
volt megtalálni a sebességünket, ami a végére többé-kevésbe összejött. A kezdeti gyengébb futamok 
után kezdett összeállni a csapat és a hajó is. futamot nyertünk, német, dán hajókkal újra tudtuk tartani 
a sebességet. sajnos a négy napos versenybôl csak két napot vitorláztunk, míg egyik napon síverse-
nyen bizonyítottunk, az utolsó napon pedig szélcsend volt. A hatodik helyen végeztünk, ami kezdetnek 
nem túl fényes. 

ezt követôen egy hónapunk volt a következô Gp-ig. edzéssel csak egy napot tudtunk eltölteni, amikor 
is egy erôszeles menet alatt elszakadt a bugspiccet feszítô drót, amit egy bugspicc törés és bliszter sza-
kadás követett. A fennmaradó idô tehát a károk helyrehozatalával telt el. jó magyar szokás szerint min-
den az utolsó pillanatban készült el.

Május utolsó hétvégéjén indultunk a holland Gp-re bruinisse-be. hosszú és küzdelmes volt az út 
a helyszín is új volt számunkra. A három napos versenyre már a teljes európai élmezôny megjelent, 
beleértve a komplett angol mezônyt is. Az elsô napon 20+ csomós szélre ébredtünk és a rendezôk 

18ft Skiff
2013 szezon beszámoló, liberty sailing team
ujhelyi-Gáspár Miklós, szépfy zsombor, takácsy levente kalandjai a szkiffen.

Egy EB ezüst története
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eLsÔ nAP

nem voltak restek kivinni a mezônyt. A három körös pályán az elsô háromban küzdöttünk egészen 
addig, amíg az egyik hátszeles veretés alatt az árbocunk meg nem adta magát és ketté nem tört. 
A vantni bekötés nemes egyszerûséggel kiszakadt az árbocból, elfáradt az anyag. rutinosan mentet-
tük, ami menthetô volt, így a vitorlák egyben megúszták a kalandot. A futamot hárman fejezték be, raj-
tunk kívül még egy angol csapat törte háromba az árbocát. Mivel az eb másfél héttel késôbb kezdôdött 
franciaországban és a fennmaradó idôre a hajó hollandiában maradt, így nem volt mit tenni nekiálltunk 
összelaminálni az árbocot. Másfél napos munka és a mezôny hathatós segítségével a második nap 
estére újra volt kis riggünk. Az idôjárással „szerencsénk” volt, mivel az elsô napon csak az egy ominó-
zus futam volt a második napon pedig a még nagyobb szél miatt nem rendeztek futamot. A harma-
dik napon gyengébb szélre keltünk, sütött a nap és várható volt, hogy erôsödni fog a szél. A klasszikus 
dilemma állt elô: kis vagy nagy rigget szereljünk? A mezôny nagy része kicsit választott, mi sokat hezitál-
tunk és végül úgy döntöttünk jó volna kipróbálni a javítást, így a kicsi mellett döntöttünk. négy futam volt, 
hárman nagyot vállaltak és be is jött nekik. dán barátaink behúzták a versenyt az angol Armada elôtt. Mi 
pár ponttal lemaradva csak hetedikek lettünk, de ami örvendetes volt hogy a javítás bírta a strapát és az 
kis rigg állítása is kezdett alakulni. így tehát vegyes érzelmekkel hagytuk ott a hajót és hollandiát – más-
fél hétre hazarepültünk, hogy mindenki elmerülhessen iskolai, munkahelyi feladataiban.

június középén elérkezett az eb ideje, idén franciaországban, carnac-ban került megrendezésre. 
repüléssel kezdtük az utat, majd összeszedtük a hajót és bretaigne felé vettük az irányt. szokásos 
menetrend volt a versenyen: elsô nap próbafutam, majd három nap versenyzés délután fél kettes rajtok-
kal, majd egy nap pihenônap, és újabb két versenynap a végén. szokás szerint megérkezett egy konté-
ner a tengerentúli csapatokkal, woodyval az ozzi élô legendával, howie-val az amerikai többszörös világ-
bajnokkal – akti ezúttal két aktuális világbajnok ausztrál legénység erôsített. Az angol csapatok is komoly 
nevekkel érkeztek, több hajóban is angol válogatott 49er-es legénységgel neveztek.

A próbafutamra ismét 25+ csomós szél várta a mezônyt. többen nem is vállalták a kockázatot, hogy 
a verseny elôtt kárt tegyenek a felszerelésben. Mi is csak egy kört mentünk, nem akartuk túl feszíteni 
a húrt, de szerencsére nem volt probléma, jól vizsgázott a javításunk és az elôször kipróbált reffelt kis 
grósz az extrém körülmények között is. A futamot végül csak howie és woody fejezte be, ami sokat 
mondó jel volt. 

elsô nap: Az elôrejelzés 13 csomót jósolt, így mindenki nagy rigget szerelt. Az idôjárás viszont meg-
tréfálta a mezônyt és rajt elôtt két órával erôsödni kezdett a szél. Mindenki sietôsen átszerelt, mi kivár-
tunk, de utolsóként mi is megadtuk magunkat és lázas sietséggel átszereltük a kisrigget. Kiérve a vízre 
picit csalódottak lettünk, mivel mégsem fújt eléggé. Az elsô futamra ez rá is nyomta a bélyegét, ráadásul 

szoKás szerint MeGérKe-
zett eGy Konténer A ten-
Gerentúli csApAtoKKAl, 
woodyvAl Az ozzi élô 
leGendávAl, howie-vAl Az 
AMeriKAi többszörös viláG-
bAjnoKKAl
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negyedIK nAP
öTödIK nAP
HATOdIK nAP

MÁsOdIK nAP
HArMAdIK nAP

becsúszott egy-pár hiba, meg voltunk még illetôdve egy picit, így csak a 8. helyen futottunk be. A másik 
futamra picit erôsödött és állítottunk is, így megindult a hajó, és ezúttal nem hibáztunk a 3. helyen sike-
rült befutni. A két futam után már tisztán láttuk, hogy a tengerentúli hajók és egy angol csapat kiemelke-
dik a mezônybôl, ôket nehéz lesz elkapni.

Második nap: rövidre fogva: fújt. Annyira talán nem, mint a próbafutamon, de a hullámok viszont 
nagyobbak voltak. A versenyrendezô nem akarta kockáztatni a hajók és emberek épségét már a ver-
seny elején, így másik napra halasztották az aznapi futamokat. Mi szerelgettünk egy picit, szörföztünk 
majd egy bringás kirándulással múlattuk a napot.

harmadik nap: egyértelmûen nagy rigges kondíciók a futam elôtt. Az elmaradás miatt négy kétkörös 
futamot terveztek a fennmaradó napokra, hogy meglegyen a tervezett futamszám. szoros futamokat futot-
tunk az egyre erôsödô szélben. 4. hellyel kezdtünk, majd a második futamban rajt-cél gyôzelmet szerez-
tünk!!! nagy meglepetés volt hogy tudtuk tartani a lépés a legjobbakkal. Az ezt követô két futamban két 4. 
helyet szereztünk, egyszer az utolsó helyrôl áthámozva magunkat. ezzel összetettben a negyedik helyre 
léptünk fel tetemes elônnyel az ötödik elôtt és nem sokkal lemaradva a második, harmadik után.

negyedik nap: pihenônap. lorintbe látogattunk el, megnéztük a francia tengeri hajózás otthonát. 
verseny szempontjából szerencsénk volt az idôjárással, mert egész nap szakadt az esô.

ötödik nap: A kisszeles nap. négy futam 5,9,6,10 helyeket futottunk. Az lesô három helyet leszámítva 
jó nagy körbeverés volt, így bôven maradtunk a negyedik helyen, az abszolút dobogó viszont elveszett. 
A versenyt eddigre már megnyerte az amerikai csapat, a második-harmadik helyért még folytatódott 
a csata. Mögöttünk is szoros volt az állás, négy hajó öt pontra volt egymástól.

hatodik nap: Két futam, part felöl fújó csapkodó erôs széllel. Mindenki kis rigget szerelt, mi sem koc-
káztattunk és picit szereltünk Két hatodik helyet futottunk, ezzel megtartottuk a negyedik helyet.

 A versenyt toronyMAGAsAn Az AMeriKAi howie hAMlin nyerte ozzie viláGbAj-
noK leGényséGGel KieGészülve. MásodiK lett john woody wininG Az Ausztrál elô 
leGendA és csApAtA. hArMAdiK jArrod siMpson Az újdonsült európA bAjnoK, A leG-
jobb AnGol csApAttAl. MAjd Mi!!!! utánunk több angol csapat, dánok, németek, hollandok. 
nagyon boldogok vagyunk ezzel az eredménnyel, nehéz szezonkezdés után végre beérett a sok munka! 
• Ujhelyi-Gáspár Miklós – sKiffsAilinG.hu

ErEdMÉNylista

https://www.facebook.com/pages/Skiffsailinghu/114912648586706
http://www.yccarnac.com/uploads/html%20resultat%20regate%20de%20freg/18%20FOOT%20SKIFFS/18_pieds_fin
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pont olyan volt ez a hétvége, az elejétôl a végéig. persze, ezt most amolyan 
átvitt értelem. de csak félig.

Azért félig, mert az útra egy bMw 320d Gran turismo luxury line-t kap-
tunk, ami mellesleg éppen a napokban kerül fel a rendelhetô autók sorá-
ba. ez nem autós magazin, de azért egyetlen jóérzésû vitorlázót sem hagy 
hidegen a szélvédôre vetített mûszerfal, a hibátlanul mûködô navigáció és 
mindaz a komfort, amit egy ilyen autó ad úgy, hogy közben 6 litert fogyaszt 
100 km-en. szóval ültünk már ebbenabban, így megalapozottan állíthatjuk, 
hogy a 3-as Gt belseje a kellemesebb helyek közé tartozik.

Amikor begördültünk a Kempinski palace portoroz parkolójába, és ott egy 
öltönyös úr elkérte az autó kulcsát azzal, hogy ô majd elviszi a garázsba és 
csak szóljunk, ha kell, már akkor éreztem, hogy ez nem akármilyen hétvége 
lesz. A szállodáról nem írnék sokat, hiszen mindenki el tudja képzelni, milyen 
egy Kempinski, aki már járt a budapesti szállodában. én mondjuk még nem 
jártam, így egy pici könnycseppet azért elmorzsoltam, amikor benyitottam 
a szobámba.

A program welcome pezsgôvel kezdôdött, majd bMw munkatársai vezet-
ték fel a hétvége menetét. A bMw komolyan gondolta ezt a hétvégét, 
amit jól bizonyított, hogy a köszöntôt dr. Andrea castronovo a bMw kelet-
, közép- és dél-európai elnöke tartotta, aki természetesen vitorlázik, sôt 
végig is hajózta a két napot velünk. A vitorlás trénerek vezetôje az a roberto 

ferrarese, aki számtalan vitorlás sikere mellett az utolsó egytestû versenyen 
a +39-es America’s cup csapat vezetô edzôje volt. nem mellesleg egy igen 
jó humorú embert ismertünk meg benne, aki egyformán megtalálta a hangot 
a nemzetközi társasággal. 

igen sokan jöttünk itt össze, hiszen lengyelországtól romániáig 6 ország 
képviseltette magát. Kis hazánkat rajtam kívül még a szintén gyakorló vitorlá-
zó csuday Gábor. A nemzetközi jelenlét az esemény sajtóesemény jellegébôl 
fakadt, hiszen a valódi sail racing Academy programokon az egyes orszá-
gok részére saját idôpontokat szerveznek.

Apró, de igen hasznos figyelmesség volt, hogy mindenki kapott egy kis 
vitorlás szótárat, ahol az angol kifejezések jelentését saját anyanyelvén olvas-
hatta. valahogy jó asztalhoz ültünk, hiszen az elnök úrral és robertoval 
fogyasztottuk el a bôséges vacsorát és a hozzá kínált borokat. szintén az 
asztalnál ült két osztrák kolléga, akikkel rögtön meg is beszéltük, hogy majd 
egy hajót alkotunk. 

A vacsora alatt azért olyan kérdések is felmerültek, hogy ugyan miért 
szállt ki a bMw a vitorlázásból, és ha kiszállt, akkor ez most itt micsoda 
is. Andreának nyilván nem most tették fel elôször ezt a kérdést, mert elég 
magabiztosan válaszolt. Az America’s cup az image-rôl szól, míg a sail 
racing Academy a vevôkrôl. A vitorlás sport továbbra is fontos, hiszen jelké-
pezi mindazokat az értékeket, amikkel a bMw is büszkélkedik. Az innováció, 

Amikor egy  
BMW-ben vitorlázunk

VidEó

http://www.youtube.com/watch?v=Am8r15AUYC4 63
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a csapatmunka és az élmény. de emellett olyan eseményeket szeretnének 
csinálni, ahol közvetlenül megismertethetik a bMw világát az emberekkel. 
ezért hívták életre a bMw sailing cup-ot is, ahol valódi csapatok képvise-
lik az egyes országokat, és a hajók is némileg erôsebbek, hiszen j80-as 
a flotta. persze, ebben van némi marketing szöveg. de ha egy olyan cég, 
mint a bMw jelen van a vitorlázásban, abból mindenkinek csak elônye 
származhat.

na, de térjünk vissza az aktuális programhoz. A hosszú vezetés után jól 
esett ágyba kerülni, annál is inkább, mert másnap korán kezdôdött a prog-
ram. A zavarba ejtôen bôséges reggeli után az aktuális csúcs bMw-kkel 
szállítottak le minket a kikötôbe. volt itt M 550d, 740d xdrive és egy kombi 
550-es is. Minden autót szépen fel is matricáztak, ügyelve a részletekre.

A kikötôben a délelôtti program elméleti volt. némi teszt után megfelelô 
csoportokra bontották a társaságot és a kezdôk hajóiba instruktorokat 
ültettek, majd kiosztották az egyencsomagokat Marinepool pólóval és 
baseball sapkával. roberto elmondta a versenyszabályokat, és hogy általá-
ban milyen taktikákat érdemes választani egy up & down pályán. szó volt 
a rajttaktikákról is, meg a gennaker kezelésérôl. jó tudni, hogy az árboc 
a magasságánál akár 8x hosszabb vízfelületen zavarja a szelet, és hogy 
gennakerrel nem érdemes utolérni az elôttünk haladót, mert akkor már kor-
látozottak a lehetôségeink. ebéd elôtt még kimentünk a mólóra megismer-
kedni az elAn 210-esekkel, és felszerelni ôket. ezek a hajók ideális tanuló 
vitorlások. viszonylag egyszerû a felszereltségük. nincs backstag, nincs 
achter, sima fock van genoa helyett, 1 kötéllel reffelhetô a telelatnis nagyvi-
torla. A hajó kezelésében talán az egyetlen kihívást a topra futó gennaker 
jelentette, de ne is nevezzük ezt kihívásnak. Mondjuk, hogy ez volt az 
a mûvelet, ami néhány hajónak gondot okozott. 3-4 fôs csapatok voltak, 
de igazság szerint ide egy kis gyakorlás után 3 ember pont elég. Az elAn 
210-esnek dupla kormánya van, amirôl megoszlottak a vélemények. tény, 
hogy gyorsabbá teszi a hajót, és megdôlt állapotban is jól vezethetô marad, 
viszont elvesznek a kormányerôk. Kicsit olyan, mintha lekvárt kevergetne az 
ember, nincs visszajelzés.
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A klasszikus adriai ebéd után (sok saláta, halak, friss kenyér) végre kimentünk 
a vízre. friss szélben mentünk néhány gyakorló kört. halzoltunk, fordultunk, megbe-
széltük, hogy mit hogyan fogunk majd hívni, hogy ugyanazt értsük alatta. Gennaker 
le/fel, ment minden szépen. roberto motorossal járt körbe a hajók között, és min-
denkinek mondott valami jó tanácsot. A délután második felében két gyakorló futa-
mot futottunk. na, itt volt minden, ahogy azt kell egy ilyen rajtnál. Különösen pikáns 
volt, ahogy 6-7 nyelven kiabáltak az emberek. A nemzetközi flotta vidámsága ez. Az 
elsô futamot meg is nyertük, de a másodikban csak a harmadik helyen futottunk be.

Kikötés után ismét jött egy kis elmélet, ami a programban „debriefing” néven 
futott. roberto elmondta, mik a tipikus hibáink, mikor megyünk túl élesen vagy épp 
túl tompán, és elmagyarázta, hogy a gennaker bár kétség kívül alkalmas rá, még-
sem halászásra való.

A szállodai transzfer után kb. 1 órás szabadprogramra jutott idô. egy kis pihe-
nés, zuhany, e-mailek átnézése, vagy kinek mi. este 8-kor már újra egy bMw 
bôrkárpitos ülésén ültünk, és útban voltunk egy közeli faluba, egy hegy tetejére épült 
étterembe. nem csak a kilátás volt pazar, hanem a vacsora is! rég ettünk ilyen fino-
mat! Az asztalnál meg is választottuk gyorsan az új európai parlament tagjait, cseh, 
szlovén, lengyel és magyar részvétellel. 

A hosszú nap után jólesett az elôre megvetett ágyba zuhanni. vasárnap reg-
gel már csak egy rövid eligazításra jutott idô, majd irány a tenger az újból kisorsolt 
hajókon. bevitorlázás után 3 futamot terveztek, de a változó és leálló szélben csak 

kettôre jutott idô, illetve a harmadik futam közben több mint 90 fokot fordult a szél, 
ezért azt nem értékelték. A harmadik helyre soroltak minket a hat hajóból, de nem 
is ez a lényeg, hanem a gyakorlás és a tanulás.

A szervezôk arra is gondoltak, hogy aki indulás elôtt lezuhanyozna, annak legyen 
törülközôje és tusfürdôje is (hiszen a csomagjaink a szállodában maradtak, ahonnan 
már kijelentkeztünk). bôséges ebéd, majd a tapasztalatok összegzése és díjátadó. 
így ért véget a bMw sail racing Academy, amit nekünk 2 napra tömörítettek, de 
valójában 3 napos a program.

összefoglalásként el kell mondanom, hogy végig hibátlan volt a szervezés. Amikor 
nem voltunk hajón, akkor kávéval, szendviccsel vártak minket. A hajókba ásvány-
vizet készítettek, az autók folyamatosan szállítottak a szálloda és a kikötô között. 
roberto végig a kezében tartotta a vízi programokat. Mindenki tudta, mikor mi 
következik. 

ha kötekedni szeretnék? Akkor elég lenne 3 ember egy hajóra, és kicsit lehet-
ne pörgôsebb a program, kevesebb üresjárattal… de nem akarok kötekedni, mert 
ez már csak csomókeresés. valójában hibátlan volt az egész hétvége, amit két 
profi fotós is megörökített. nem tudom pontosan, hogy miért volt más ez a hét-
vége, mint egy-egy „átlagos” tréning. A nemzetközi környezet? A tenger illa-
ta? A világklasszis edzô? Az 5 csillagos szálloda? Gondolatainkat is lesô és 
megfejtô szervezôk? talán mindezek együtt. Az tény, hogy a tudásunk gyara-
pításán túl élményként is páratlan volt. • Szutor Ferenc
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idén több mint 500 hajó, 3000 vitorlázó, és igen neves 
szponzorok részvételével rendezték meg. jellemzô a körí-
tésre, hogy a fôszponzor hublot svájci óragyártó a ver-
senyre egy teljesen új óratípussal ált elô, limitált 75 db-os 
szériával, és persze annak megfelelô árral. 

A versenyt 1939-ben rendezték meg elôször és a vitorlá-
zás legnagyobb egyéniségei vettek és vesznek részt rajta: 
dennis corner, ernesto bertarelli, Michael desjoyeaux, 
frank cammas, russel coutts, hogy csak néhányat említ-
sünk a korábbi évek nagy nevei közül. 

és természetesen itt versenyeztek és versenyeznek 
a magyar vitorlás fülnek is ismerôs hajónevek: Alinghi, 
stars and stripes, fonica, és nem utolsó sorban a tel-
jes décision 35 és ventilo 28 flotta vesz részt a verse-
nyen. fontos megemlíteni, hogy a tó a katamaránok, fôleg 
a high-tech katamaránok ôshazája, itt egy –egy décision 
35 vagy ventilo M2 katamarán látványa teljesen megszo-
kott, a versenyen közel 40 indul belôlük. 

A décision 35 katamaránok egyeduralma amúgy már 
hosszú évek óta megingathatatlannak tûnik, idén azon-

ban itt is történtek meglepetések. A verseny a Genfi 
tavon kerül megrendezésre, ami Közép- európa máso-
dik legnagyobb tava a balaton után. A tó svájc és 
franciaország határán helyezkedik el, de itt szinte min-
denki csak franciául hajlandó kommunikálni. A tó vízfe-
lülete csak minimálisan marad el a balaton felületétôl, 
ám a kiflihez vagy félholdhoz nagyon hasonlító alakja és 
a tavat körülvevô magas hegyek miatt lényegesen válto-
zatosabbak itt a szélviszonyok. 

A verseny rendkívül egyszerû: a Genfi rajtot követôen 
a tó ellenkezô oldalán található bouveret-i bóját kell meg-
kerülni és vissza vitorlázni. A legrövidebb távolság oda-
vissza 123 km, de persze vitorlázva ez sokkal több is 
lehet.

A versenyt az Alinghi csapat bázisául is szolgáló société 
nautique de Genève yacht klub szervezi hatalmas média-
felhajtás közepette. A rendezôbizottságon kívül közel 100 
önkéntes vesz részt a versenyrendezésben, és ez a szer-
vezettség tökéletesen nyomon követhetô és érzékelhetô 
a verseny minden egyes pillanatában.

A versenynek két neves díja van: a bol d’or-t a leggyor-
sabb hajó nyeri meg, amelyek

az utóbbi évtizedben jellemzôen a katamaránok közül 
kerülnek ki, míg 2006 óta a bol de vermeil-t a leggyorsabb 
egytestû hajó nyerheti meg. A két díjat teljesen egyformán 
kezelik: a nyertes hajó nevét egy tömör aranykupa talpa-
zatára vésik rá, de a csapat csak a kupa ezüst másola-
tát viheti haza. ám ha az adott hajó 5 éven belül három 
alakommal elnyeri a díjat, úgy hazaviheti az aranykupát 
is! erre persze nem sok példa volt még eddig, de példá-
ul bertarrelinek az Alinghi katamaránnal, vagy valerionak 
a raffica-val 1996-97 és 98-as gyôzelmével már sikerült 
az arany kupát is hazavinnie. 

és ha már a raffica-nál tartunk, 2012-ben Király zsolti 
vezetésével a raffica csapat a helyiek meglepetésére elsô 
indulásukkor megnyerték a bol de vermeil-t, és ezzel sok 
barát és vállveregetés mellé egy komoly ellenséget is sike-
rült begyûjteni: a már többszörös gyôztes pasaros 40-es 
syz & co tulajdonosa, jean psarofaghis, aki egyben 
a hajó egyik fejlesztôje is volt, múlt évben mindent elköve-
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tett, hogy a raffica ne indulhasson egytestû osztályban, 
több óvást is beadott a csapat ellen. Az óvásokat elvesz-
tette, a raffica elindult és megnyerte a versenyt, a syz & 
co tulajdonosa pedig lemaradt az aranykupáról. persze 
idén már nem volt ôszinte a mosolya a syz & co csapa-
tának, mikor újra megjelent a kikötôben a raffica csapat, 
fôleg, hogy a hajó az utolsó pillanatban érkezett, így arra 
számítottak, hogy idén talán nem is indulunk a versenyen. 
hát tévedtek, de errôl részletesebben kicsit késôbb. 

Amúgy egytestû kategóriában indul még egy karbon 
psaros 40 –es, az oyster found, amelyik 2010-ben nyer-
te meg bol de vermeil-t. A psaros 40 amúgy is jó eséllyel 
indul ezen a versenyen, hisz kimondottan tavi versenyzés-
re tervezte sebatien schmidt, 2006 óta 6 alkalommal ez 
a típus nyerte meg a versenyt, dönthetô tôkesúllyal, illetve 
víz ballaszttal van szerelve, a mérete, a súlya, az árbocma-
gassága, a vitorlázata is nagyon hasonló, mint a raffica-é. 
ezenkívül néhány klasszikus libera is rendszeresen részt 
vesz a versenyen, pl. a t2, ami hosszabb hajótestével 
kreuzban még akár gyorsabb is lehet nálunk. 

A múlt évi megméretetés és gyôzelem után a csapatun-
kat és a hajót meghívták az idei versenyre a rendezôk, így 
a két héttel korábbi rund um verseny után nem lehetett 
kihagyni ezt a versenyt. A rendezôk biztosították számunk-
ra az ingyenes daruzást, a kikötô legjobb helyét a hajó-
nak, ingyenes parkolást és ingyenes szállást is biztosítot-

tak a csapatnak. nem is akárhol, a kikötô mellett pár száz 
méterre található polgári óvóhelyet engedték át a csapat 
részére, ami persze kórházi tisztaságával és kulturált álla-
potával igen jó és nyugodt szállásnak bizonyult. 

A hajó a lindauból, a két héttel korábbi rund um 
helyszínérôl érkezik meg, míg a csapat vegyesen, ki autó-
val, ki repülôvel érkezik meg a csütörtöki és a pénteki 
napon. Az egész napos szerelést rögtön egy érdekes ese-
mény teszi színessé. A helyi darusmester magától átadja 
a daru vezérlôjét zsoltinak, így a helyi közönség elôtt saját 
magunk daruzzuk össze a hajót. A hajó összeszerelése 
amúgy is igen sok érdeklôdôt vonz oda, ezeken a vizeken 
egy libera látványa rendkívül szokatlan. pénteken délután 
befejezzük a hajó szerelését, helyükre kerülnek a vitorlák, 
és közös vacsorához készülôdünk. raffica sajátosság, 
hogy árpi és jana a hajó szerelése alatt csak a meleg éte-
lek elkészítésére koncentrálnak a kikötô amúgy központi 
helyén, így a csapatnak nem kell horror áron étteremben 
étkeznie, hanem rendkívül kényelmesen hazai ízeket ehe-
tünk. A jó illatok, és mint utóbb kiderült a hazai pálinka 
ígérete odavonzzák a klub elnökét és a kikötô vezetôt is, 
akik rendkívül örülnek az ottlétünknek. néhány pohár jó 
magyar ital után örömük csak fokozódik, és csillogó szem-
mel adnak tanácsot a másnapi versennyel kapcsolatban 
zsoltinak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az ellenfél syz 
&co hajó tulajdonosa mindent be fog vetni ellenünk, ezért 

javasolják, hogy minden szabálynak és elôírásnak feleljünk 
meg, hogy idén ne keljen óvástárgyalásra járnunk. Az is 
kiderül, hogy amúgy mindenki valóban örül az itt létünk-
nek, nagy érdeklôdéssel fogadták a jövetelünket, hisz 
rendkívül látványos a hajó megjelenése, arról nem beszél-
ve, hogy nagyon jól videózható és fotózható és még ered-
ményes is, amit csinálunk. idôre befejezzük a vacsorát és 
a közvetlen mellettünk található rendezvénysátorban felke-
ressük a hivatalos megnyitót. 

A megnyitó ágyúlövés erôsségû puskalövéssel veszi 
kezdetét, majd a prominens személyek bemutatása után 
a versenyre és a várható idôjárásra helyezôdik a hangsúly. 
semmi jó nem várható, nagyon gyenge szél, az irányát 
nem is igen tudják elôre jelezni, illetve helyi záporok várha-
tóak, ahol persze felerôsödhet a szél. 

A megnyitó után pihenni megyünk, hisz igen nehéz nap 
vár ránk másnap.

szombaton 7 óra körül kezdünk gyülekezni a hajó körül. 
A hangulat igen nyugodt, zsolti még egy puha ronggyal 
törölgeti a svertet, állítólag az nagyon jót tesz neki. Már 
hogy a svertnek. Közös reggeli után bepakoljuk a maradék 
felszerelést a hajóba, majd kilenc óra felé gyorsan beda-
ruzzuk a hajót.

itt már elôkerülnek a kamerák és a fényképezôk, igen 
látványos a piros hajó, meg a helly hansen pirosba öltö-
zött csapat is és az is látványos, hogy mindenki hozzáértô 
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módon teszi a dolgát. nincs hangoskodás, kapkodás, 
mintha minden nap ezt csinálnánk. 

billegés nélkül kivontat minket popey a kikötôbôl, majd 
kint felszerelünk és várjuk a csodát. Merthogy a rajtvona-
lon semmi szél nincs, a hatalmas vitorláinkkal alig bírunk 
megindulni. A katamaránok külön rajtolnak, de jelenleg ôk 
is csak vánszorognak elôttünk. Keressük a helyünket, köz-
ben a syz &co-ról távcsôvel néznek minket. valószínûleg 
azt nézik, hogy mindenkin megfelelô mentômellény van e. 
Az van. 

Kihajózunk a rajtvonal mögé, és egybôl kiszúrjuk, hogy 
hátulról érkezik egy kis frissülés. ez viszont nagyon nehéz-
zé teszi a rajtot, hisz a szél egyenlôre nem ér ide, a rajt 
meg vészesen közeleg, falat alkotnak elôttünk a kisebb 
hajók. sokat nem tehetünk, megvárjuk a rajt eldördü-
lését, amit ágyúval adnak le, és a hátulról frissülô szél-
lel, topgénuával elkezdjük áthámozni magunkat a töme-
gen. persze egybôl összeakadunk a syz&co-val, aki 
genakerrel (!) akar elrajtolni a tömegben. élesben megyünk 
fel a topgénuával, a szerencsétlen persze a fölötte lévô 
tömeg és a genakker miatt is képtelen felmenni, így kép-

telen megadni az útjogot nekünk. A két hajó majdnem 
összeér, a trapéz keretünkön álló jana konkrétan a másik 
hajó bliszterével a nyakában álldogál a kereten, mire las-
san kibogozzuk magunkat. Kihalzolunk, ez sem egyszerû 
mûvelet ebben a tömegben, de végre megindulunk. 
rengeteg hajó van elôttünk, még elôrébb a katamaránok 
kezdenek jó tempóban megindulni. Magunkra koncentrá-
lunk, alulról, felülrôl elôzzük meg az elôttünk lévô hajókat, 
végre megindulunk. na persze megint sikerül összeakad-
ni a syz&co-val, ami már nem annyira vicces, mivel jó 
sebességnél backbordon haladva sem akarja megadni az 
útjogot nekünk. határozott kiabálásunkra végre észreveszi 
magát az öreg, és nagy nehezen megadja az elsôséget.

lassan de biztosan haladunk elôre, a kisebb és köze-
pes méretû hajók után a komolyabb egytestû hajókat is 
lehagyjuk, majd beérjük a lassabb tempóval közlekedô 
katamaránokat. 

hirtelen igen komoly hajók között vitorlázunk. bôven van 
itt dc35 és ventilo M2 is, persze egy kisebb katamarános 
csoport azért kicsit meglépett, de itt sem nem vagyunk 
rossz helyen. zsolti genakkert kér a fordecktôl, abból is 

a nagyobbat, mutatósabbat. somiék hamar felszerelnek, 
majd gyorsan húzni kezdik fel a vitorlát, ám túl gyorsan 
húzzák ki a vitorla elejét és azt az elsô hullám bemos-
sa a hajó alá. Mivel szerelés közben is közel 10 csomó 
sebességgel vitorlázunk, így pillanatok alatt berántja a víz 
a vitorlát a hajó alá. A vitorla azonnal megadja magát és 
darabokra szakad, ki sem lehet húzni, rövid tanakodás 
után Medve késsel vágja le az él feszítô kötelet. ám hiába 
vágjuk le a vitorlát, egy darabja rátekeredik svertre és 
nem tudjunk megindulni. somi beugrik a jéghideg vízbe, 
lerángatja a vitorla maradékát. somit beszedjük, majd 
újra megindulunk. A hibát hamar tisztázzuk, erre figyelni 
kell a késôbbiekben, mert már csak egy kisebb méretû 
genakker van a hajón. Kitisztázzuk magunkat, közben per-
sze elléptek a katamaránok, és pár konkurens egytestû 
hajó is, így újra üldözôbe vesszük ôket. ehhez elôvesszük 
a kisebbik blisztert, ez már persze gond nélkül meg fel 
a helyére. somi egy kicsit lepihen, hogy megszáradjon, 
amúgy még mi is fázunk, egyelôre nincs túl meleg, nem 
ehhez hûvös délelôtthöz öltözött a csapat. A kis bliszterrel 
határozottan haladunk, kb. 1-1,5 órára rajtoltunk, erôsödni 
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kezd a szél is, lassan kezdünk beérni az oyster found-
st és a syz &cot-, majd egy komolyabb katamarános 
csoportot. sôt, nem hogy egy katamarános csoportot 
értük be, hanem a vezetô hajókat! egy nagyon komoly 
számú katamarán ugyanis közben lelassultak az észa-
ki oldalon, és mi ôket a déli oldalon kikerülve az erôsödô 
szélben a vezetô déli csapatot érjük utol. Mellettünk csak 
dc35-ös katamaránok, egy két M2, az Alinghi, Gc32 és 
egyéb igen komoly katamarán vitorlázik. itt van a késôbbi 
gyôztes zenit nevû ventilo M1 is. Mi bliszterrel rongyolunk 
be közéjük, kicsit jobb a térnyerésünk lefelé, ezért is tudjuk 
utolérni ôket. ám emiatt azonnal backboard-steuerboard 
szituációba kerülünk az ész nélkül, fôleg egy talpon szá-
guldozó katamaránok között. Azt már észrevettük, hogy 
a nagy kat-ok nem szívesen adják meg az útjogunkat, 
egyszerûen nem értik, hogy mit keresünk ott ezzel a hajó-
val, tehát emiatt is veszélyes ez a helyzet, illetve ha nekünk 
kell útjogot adni, akkor szinte esélytelen, hogy elmenjünk 
elôttük, mert hatalmas sebességgel és rendkívül gyor-
san takkolva haladnak, és könnyedék kiforgatnak minket. 
A verseny legizgalmasabb része következik. zsolt keze 
nem remeg meg és gondolkodás nélkül viszi bele a hajót 
és a csapatot a játékba. igen jó sebességgel közlekedünk 
mi is, bôven 10 csomó fölött, és a nagymenô katamará-

nok közé vetjük magunkat, bár a bliszter miatt egyértelmû 
hátrányunk van. halzolás követ halzolást, hihetetlen szûk 
sávban vitorlázunk, miközben rendszeresen kihúzzuk a déli 
partig, hiszen itt érezhetôen jobb a szél. Közben a tovább 
erôsödô szélben bekapcsolódik a játékba a korábban 
északi oldalon beragadt katamarános különítmény is, 
így persze nem lesz egyszerûbb a helyzetünk. hiba nél-
kül mennek a halzolások, ám van, hogy lassítanunk kell 
a bliszter kilobogtatásával, mert egyszerûen helyhiány 
miatt nem tudjuk megadni az elsôbbséget. A nagy kata-
maránok lassan, nagyon lassan ellépnek tôlünk, a kisebb 
katamaránokat pedig mi hagyjuk el. Kitisztázzuk magun-
kat, nyugodtabb idôszak következik, majd elérkezett az 
oldalválasztás ideje. lassan a tó közepén járunk, itt már 
határozottan kiszélesedik a tó, a két part között a távol-
ság meghaladja a 10 km-t. néhány nagy katamarán kezét 
fogva mi is az északi oldalt választjuk. ez annyiban hát-
rányos, hogy a kifli formájú tó külsô húrján hajózunk, ami 
azt jelenti, hogy a bouveret-i bójához vezetô út jóval hosz-
szabb lesz, mintha a déli, rövidebb oldalon mennénk. ám 
a déli parton egyelôre elfogyott a szél, az ott lévô hajók 
látványosan belassulnak, így nem kérdéseses, hogy merre 
menjünk. A szél kellemes, gyenge – közepes erôsségû, 
a sebességünk 8-9 csomó, így kényelmesen vitorlázva 

húzunk északra. A nagyobb katamaránok lassan lelép-
nek minket, több kisebb pedig határozottan kihúz észak-
ra. Mi jó sebességgel haladunk, de biztos távolságot 
tartunk a parttól, és lassan elkopnak mellôlünk a hajók. 
A konkurens egytestû hajókat sem látjuk, de a déli oldal-
tól olyan messze vagyunk, hogy szabad szemmel szinte 
nem is lehet látni, hogy ott mi történik. elkezdünk lassulni, 
az északi oldalt határozottabban választó hajók látványo-
san lemaradnak, ezért is, illetve mivel lassan a bouveret-i 
bója is irányba kerül, elkezdünk áthúzni mi is a déli part-
ra. ez hihetetlen távolság, jó egy óráig haladunk szinte 
senkitôl sem zavartatva keresztbe a tavon, csak annyit 
látunk, hogy déli parton egész jó sebességgel húznak 
át elôttünk a katamaránok. Mi legalább is azt gondoljuk, 
hogy katamaránok elôznek a déli oldalon, ám hamarosan 
kiderül, hogy a déli parton ugyan lassabban, de kisebb 
távot megtéve jó pár katamarán, és 3-4 egytestû hajó is 
beelôzött minket. Gyengül a szél, közel 6 órája vitorlázunk, 
így egy kicsit elkenôdünk az oldalválasztás miatt, de nincs 
idônk sokat gondolkodni. beállunk a sorba, mi is indulunk 
befelé a fordító bója irányába, ahol már lehet látni, hogy 
jó sok katamarán ácsorog bent a szélcsendben. tudjuk, 
hogy ránk is ez vár, ezért a maradék szelet kihasználva, 
kicsit fogcsikorgatva és folyamatosan gyengülô szélben 
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behozzuk az egytestû hajókat, az egyik pharos 40-es és 
a t2 liberát is. sikerül befogni még a szél leállása elôtt 
a veltigoup nevû dc 35-ös katamaránt is. A szél teljesen 
megáll, nullával billegünk a széltelenségben legalább fél 
órán keresztül. lassan elindulunk, de a sebességünk nem 
éri el a fél csomót, ezzel kimegyünk a déli partra és végre 
megindulunk. többen utánunk jönnek, de sikerül meglép-
nünk, még ha az elônyünk csak pár száz méterre tehetô 
is. A fordító bója lényegében egy hatalmas kavicsszállító 
hajó, amire egy bója vezet fel minket. 

elôttünk 3-4 dc 35, mögöttünk is vagy kettô, illetve egy 
Gc32 és egy ventilo vánszorog. nagy nehezen, lépés-
ben sem haladva vesszük a bóját, majd próbáljuk kikerül-
ni a veltigroup katamaránt. fölöttük nem tudunk elmenni, 
ezért alattunk próbálkozunk, és vicces, de könnyen sikerül 
is. A hajóról népes tömeg figyeli, hogy mit mûvelünk, de 
a katamaránon is kerekedô szemekkel figyelik a tevékeny-
ségünket. 18-ik helyen vesszük a hajót, az óra szerint közel 
8 órája vitorlázunk, közben ezerrel fotóznak minket. persze 
zsoltinak sem kell több, szinte érintôre veszi a fordító hajó 
hatalmas fémoldalát. jha kérem, kell a népnek is valami 
látványosat nyújtani.

lassan indulunk kifelé az öbölbôl, a szél tovább-
ra is gyenge, ekkor jön szembe kb. 20 perc hátránnyal 
a syz&co. hát nem túl nagy elônyünk van, de legalább mi 
vagyunk elôl. blisztert húzunk újra és a szemben érkezô 

hajók között lassan haladunk kifelé. Az öbölbôl kijutva 
sem vár egyelôre minket nagyobb szél, ám ahhoz már 
elég, hogy a bójánál körülöttünk kínlódó katamaránok itt 
már látványosan elhúzzanak. visszafelé a déli oldal mellett 
döntöttünk, és ez késôbb jó döntésnek bizonyult. A kon-
kurens egytestû hajók is a déli parton jönnek utánunk, így 
nem is mehetünk át a másik partra. egy teljes szélleállás 
után a déli partról egy zivatar csap le ránk, a hozzá tar-
tozó széllel. Még idôben elrakjuk a blisztert és a frissülô 
szélben, fantasztikus tempóban, 17-18 csomóval indu-
lunk meg. A mögöttünk lévô hajók közül a katamaránok 
szinte ránk szaladnak, ám a z egytestû hajó belevesznek 
a zivatarfelhôkbe mögöttünk. 

örült tempóban haladunk vagy negyedórát, mikor visz-
szagyengül a szél újra és ránk esteledik. 

ventilok próbálnak elmenni felettünk, alattunk, de nem 
sikerül nekik, ebben a gyenge szélben nem könnyû elmen-
ni mellettünk. A sötétben, gyenge szélben érkezünk a tó 
keskenyebbik felébe, ez már kb. 10 km-re van a befutótól, 
amikor újra élénkülni kezd a szél. honnan, honnan nem, újra 
katamaránok között száguldozunk az éjszakában, újra beér-
tünk egy 6-8 katamarános csoportot. zsolti egy darabig 
nem kockáztat, de mikor újra gyengül a szél felparancsolja 
a blisztert újra. ez persze az éjszakában már nem annyira 
egyszerû, de gyorsan helyére kerül a vitorla, újra 10 csomó 
felett közelítünk a már szemmel is jól látható cél felé.

A gyengülô szélben 15 óra 01 perc vitorlázás után, 
senkitôl sem zavartatva kényelmesen befutunk a célba. 
Az ágydörgés és az üdvrivalgás jelzi, hogy egytestûben 
megnyertük a versenyt, abszolútban pedig a közel 40 induló 
katamarán ellenére is a 19-ik helyen futunk be. 

A kikötôben a gyôztesnek kijáró helyre kötetik ki velünk 
a hajó, a zenith nevû ventilo M1 gyôztes katamarán 
mellé, amelyik hajó idén megtörte a dc 35-ösök ural-
mát, és elôttünk kb. 2 órával elôbb érkezett be. éjjel még 
a rendezôk meleg étellel, itallal vártak minket, és azonnal 
interjút kellett adni a tv-nek, illetve a gyôztesnek járó pezsgôt 
is elpukkantjuk. A csapat a közel 15 óra után pihenni megy, 
majd másnap a hajó szétszerelése után a díjátadóra készül.

A csapat ugyan csak negyed órával javított korábbi ide-
jén, ám idén 10 helyet javítva a 19. helyen futottunk be, 
és másodjára is megnyertük az egytestû hajóknak kiírt 
díjat. ez ott kint hatalmas siker, ennek megfelelôen ünnep-
lik meg a csapatot. persze a tömeg elôtt azonnal meg-
hívnak minket a jövô évi versenyre, hisz egy hatalmas 
sztori van kialakulóban: ha jövôre is megnyerjük a ver-
senyt, akkor a raffica 2-ik alkalommal is elviheti az arany 
kupát, amire még a verseny történetében soha nem volt 
példa. és mindezt most egy magyar csapat teheti meg, 
nulla helyismerettel és egy több mint 20 éves hajóval. ez 
már hírértékû, erre azért már kint is felkapják a fejüket. 
Drukkoljatok nekünk! • Lange Péter

Király zsolt – kormányos, bogár tamás, csiszár zsolt, czibor András, edelényi szabó zsolt, fekete András, horvath balázs, Karácsony jános, Kiss árpád, 
lange peti, Mónus Gyula, puskás tamás, várkonyi csaba
Motoros: jankovits András, fotós: németh erika

A CsAPAT
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Rund’Um
lAnGe peti: rAfficA teAM – rund uM 2013
Kovács vicA: lind.Au!
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rund um 2013. igaz, hogy nem tegnap voltam elôször vízen, meg az is, hogy az elmúlt 2 évben mesebe-
lien összeálltak a csillagaim, de a tókerülô portfólióm nem éppen kiterjedt – bár kétségkívül érdekes soro-
zat egy 2010-es szúnyogos Kékszalag 36 órában, utána a 2011-es Györökön vergôdô befejezetlen, majd 
a ysi/ii gyôztes tavalyi -, így azt, hogy 2013. nyara európa egyetlen éjszakai tókerülôjével fogad a code8-
on, amíg el nem indultunk, egyáltalán nem hittem el. na de térjünk a lényegre, vagyis elôször a verseny 
hetének hétfôjére, amikor is elkezdtem a felKészülést. 

Kezdve a táplálékkal – 50 kiló a rund umra (is) gyaníthatóan egy kicsit kevés, így jól bevált fél-tudomá-
nyos szokásom szerint már a hét elsô napján 3 óránként ettem minden ébren töltött idôben (azaz éjfélkor 
is). Aztán megnézegettem közelebbrôl a bodeni-tavat, és feltúrtam néhány meteo oldalt: az elôrejelzés 7-10 
csomó és 8-11 fok között szórt, de abban mind egyet értett, hogy esô, az lesz. rendben. le is feküdtem 
inkább 10-kor aludni, majd másnap ismét az idôjárással kezdtem: szélerôsség, csapadék mennyiség nô, 
hômérséklet csökken. remek. 2 órával késôbb kiderült, hogy a fifty-fifty inkább nem. oh. na jó, innentôl 
2,5 óránkénti, mennyiségileg emelt evés, és 9-kor fekvés. szerdára aztán egyértelmû valósággá vált, hogy 
a rund um tényleG 1. esôs, 2. hideg, 3. szeles lesz. Mindemellett ismeretlen, sötét, hullámos és hosszú 
is. ok, hogy dupla annyit eszem, de mibe öltözzek?

Mert a hajós csizmám kasmír mintás, városi betonra gyártott gumi – mondjuk ha decemberben nem 
estem benne hanyatt a jeges dekken, talán a 8 fokos bodensee-n sem fogok. A vizes nadrágban dekken 
ücsörgést ôsszel megelégeltem, és vásároltam egy jól szolgáló slAM-et, viszont a 90-es évek végére 
minden sárgámat maradéktalanul szétszaggattam, és azóta tényleG vízhatlan kabáthoz nem volt sze-
rencsém. Az elmúlt évtized túlméretezett/félig vízhatlan, de mindenképp max 15ezer forint kiadását kívá-
nó darabjai után talán érdemes beruháznom egy esôálló kabátra – ami ne adj’ isten már szellôzik is –, 
de ameddig ez megérkezik, kölcsön kértem anyukám második generációs sárgáját – majdnem klasszik 
mûanyag, update-elve béléssel. és tuti nem szellôzik. Aláöltözetbôl már megfelelô a ruhatáram, így beke-
rült a sárga mellé hh téli meg polár, csizmába sízokni, a neoprén kesztyû mellé pedig a téli. na. jöhet 
a rund um.

Lind.Au!
Kovács vicA

Mert A hAjós csizMáM 
KAsMír Mintás, városi 
betonrA Gyártott GuMi –  
MondjuK hA deceM-
berben neM esteM 
benne hAnyAtt A jeGes 
deKKen, tAlán A 8 foKos 
bodensee-n seM foGoK.



 55  

KüLföLd · rund’uM – lind.Au!

Már ami a ruhát illeti. Mert kell még autó, szállás, rántott husis szendvics, banán 
dörmi, zuppa pohár, meg egy bp-füred kör, hogy mindenki egy helyen legyen. és 
hát hogyan is feledkezhetnénk meg a húslevesrôl. 2 mondathoz néha 2 nap kell, 
de csütörtök estére minden összeállt, így péntek 1-kor elindultunk a rund um-ra. 
tényleG.

bemelegítésnek autóztunk 900 km-t. budapesttôl lindauig kiegyenlített 8 fok, 
kiegyenlítetlen, de mindenhol legalább csepergô esô. déli érkezés után találkozó 
rujival, a hajóval, meg az egész rafficával, pár óra ázás hajószerelés közben (anyu-
kám sárgája itt vérzett elôször el), nagyobb adag rántott husis buci, kisebb adag 
húsleves, majd gruppen szieszta sokan kevés ágyon: fél 6-kor az újra beöltözéssel 
a magunk részérôl készen is álltunk. popeye-nek ezúton is köszönet, hogy megtar-
totta nekünk a privát kormányosit, plusz a kezünkbe nyomott egy doboz világító pál-
cát – ja, persze, majd bemutatjuk a bójánál, ha nagyon kérik…

A kikötôbôl kicsit kapkodva indultunk, de a vízen egy idôre tökéletesen elfelejtkez-
tem az esôrôl. nem tudok betelni a rajtokkal: minden verseny minden mezônyében 
minden idôben hatalmas boldogság sok hajó között lenni. A rund um mezônye 
a maga 38 kategóriájával legalább annyira sokszínû volt, mint a balatoni versenye-
ké; az ismerôs hajó típusok mellett jellemzôen kicsit nagyobb testû, masszívabb 
szelekre tervezett hajók között rajtoltunk a code8-cal – és nem rossz helyen… 
indításként kreuz, néha kicsit beejtve, de az biztos, hogy szembe a hullámokkal – 
az esô meg csak esett szünet nélkül.

Az elsô másfél órában az esô és a forgolódó szél ellenére kifejezetten szerettem, 
hogy a rund um-on vitorlázunk – csak a hullámokon bukdácsoló hajótestet sajnál-
tam kicsit… A hajóval akadt itt-ott macera – érezhetôen hiányzott az összerakás 
utáni bevitorlázás, jó néhány órányi átszerelés, beállítás, és egy jobban összeszokott 
csapat -, de összességében jól mentünk, és mindent megoldottunk – még ha nem 
is éppen kellemes idôjárásban. A tavat figyelve visszaköszöntek a hajószerelés köz-
ben folytatott kikötôi beszélgetés darabjai a parthoz képest változó szélerôsségrôl, 
a rajna-torkolat és a szél okozta áramlásról, a kreuz szakaszon követendô takti-
káról, amivel egy pillanatnyi kikötôi hajós társ látott el, aki évtizedek óta vitorlázik 
a tavon. világosban még az esô ellenére is jól követhetô volt a partvonal, szürkület-
kor pedig a városfények kezdtek látható támpontot adni. ismerkedtem tehát egész 
szépen a bodeni-tóval – noha kicsit erôteljesen. 

Aztán persze csak lement a nap, mi pedig egyre közeledtünk a tó középsô részé-
hez, ahol az elmondások szerint normál esetben is erôsebb a szél, nemhogy akkor, 
ha front hozza. Mûszerrel nem álltunk túl jól – ismét szerelési idôhiány -, de amikor 
2-es reffre kell húzni a code8-at, hirtelen nem is olyan fontos már, hogy éppen hajó 
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vagy szél sebességet mutat… ám ha például haladási irányt tud, az egész hasznos 
lehet – mint ahogy 8 alá csökkenô hôfokban a polár és a sízokni, vagy 120 l/m2/óra 
esôben a trocken és a gumicsizma, legyen az akár kasmír mintás…

és hát mindent visz a tájékozódás. sokszor felmerül, minek mûszerezzünk 
a balatonon, hisz gyakorlatilag csukott szemmel soroljuk végig mindkét parton 
a városokat – ám a bodeni-tó partján nincsen sem Almádi, sem földvár. remek 
szórakozás volt a Google earth-ön zoom-olni a bójákat és tó partvonalát, de este 
10-kor abban az idôjárásban egyetlen város elhelyezkedését sem tudtam már meg-
bízhatóan felidézni – a telefonon tervezett Gps nézegetést meg próbálja meg bárki 
zuhany alatt állva abszolválni. 

30 csomó feletti ráfújásokban, zuhanyként ömlô esôben, kis jóindulattal kora tava-
szi hômérsékletben egy ismeretlen, 9 fokos tó 1,5 méteres hullámaiban mûszer nél-
kül vitorlázni sötétben még technikai probléma nélkül is egy fél óra alatt kiderült, hogy 
se nem jó, se nem bölcs dolog. újra és újra szembesülünk a hírekbôl vagy a saját 
amatôr/profi/ kezdô/ haladó/keveset vagy sokat megélt bôrünkön tapasztalva az ezer-
szer elmondott-hallgatott mondatot, hogy versenyben vagy azon kívül, az idôjárást és 
a vizet tisztelni kell, a legénységet és a hajót pedig egyben hazavinni. A péntek este 
különösen nem kedves bodeni-tavon 3 óra vízenlét után – még az elsô bóját sem 
véve -, teljes egyetértésben húztuk le a grószt, és fordultunk vissza – 8 csomóval 
utazva a hullámokon egy szál fock-kal… és onnan még 2,5 óra következett.

és hát igen, tényleG kikaptuk az elmúlt 10 év egyik legrosszabb rund um-ját, 
de ha kedvesebb lett volna az idô, akkor sem készültünk fel eléggé. jövôre tehát 
rántott husi helyett Gps (raffica tanács: leginkább 3…), 1 éjszaka szállás helyett 
szintén legalább 3, anyukám sárgáját kerti használatra visszaszolgáltatom, a banán 
és a dörmi marad, a húslevest viszont Mika fôzi – és akkor talán…

Már Ausztria közepén tudtuk péntek reggel, hogy ’ez a rund um szar lesz’ – sok-
kal olyanabb volt, de persze, hogy visszavágyom. Körbemenni összerakott hajóval, 
tényleG idôjárás álló ruhában, mûködô és megtanult mûszerekkel. nem elôzô 
éjjel kivezetve, hanem pihent szemmel, tiszta fejjel. és 52 kilóval, ugyanazzal a csa-
pattal, de hevederes vordeck-essel. Annyit mondjuk lehet, hogy kérnék még: legyen 
inkább hó. Az legalább lepereg nagyjából bármilyen kabátról…

szóval jövôre.
u.i: rafficának tisztelet és köszönet, tamásnak a hajóért szintén, rujinak a hajnali 

mesékért, és a közös vízenlétért Andrisnak és a születôben lévô csapatnak – akiknek 
a Bankár Kupára egy újabb Péter-Pál nevelten keresztül kívánok mindigjó szelet. •



 57  

KüLföLd eGyüttMûKödésben A vitorlás tudAttáGítássAl – isAil.bloG.hu

több mint 2 éve nem vitorláztam a raffica-val, így kisebb 
meglepetésként ért Király zsolti meghívása az idei német-
országi versenyre. tagja voltam a 2009-es gyôztes raffica 
csapatnak is, jó néhányszor volt alkalmam itt versenyezni, 
múlt évben az one d’or katamaránnal is, szeretem is ezt 
a versenyt, így örömmel mondtam igent a meghívásának.

Az idôjárás elôrejelzések nem sok jóval kecsegtetek 
a verseny idejére: hidegfront, szakadó esô, erôs szél, min-
den, amire egy liberának és csapatának a legkevésbé 
sincs szüksége. 

csütörtökön délután érkezem meg lindau-ba, a hajó 
már összeszerelve áll a szokásos helyén, a lindau kikötô 
legszebb részén, a parton. nagyjából itt véget is ér 
a hasonlóság a korábbi évekhez képest: a lassan, de biz-
tosan eleredô esôben teljesen néptelen a kikötô, hiány-
zik a megszokott jó hangulatú tömeg, az aranyos, hozzá 
nem értô kérdések özöne, és hiányzik a versenyhangulat. 
sörrel, sütivel sem kínálgat minket senki, pedig az elsônek 

korábban nagy sikere volt a csapatban. rajtunk kívül még 
egy libera látható a parton, Markus ficht idén az italia 
libera-t hozta el a lillo helyett.

 újdonság, hogy idén a rendezôk mooringot helyeztek el 
az egyre nagyobb számban induló high-tech katamaránok 
számára, így azok közvetlenül a part mellett, a vízen van-
nak kikötve. itt áll a számunkra is jól ismert sl 33-as, és 
az új fejlesztésû Gc32-es katamarán is, így a nagyközön-
ség közvetlen közelrôl tekintheti meg ezeket a rohanógé-
peket is.

A vízen, a kikötô elôtt is fel-le rohangásznak a katamará-
nok, zajlik a rund um-ot megelôzô új esemény, a leggyor-
sabb hajóknak kiírt 500 méteres speedrace. 

A versenyre összesen 8 katamarán nevezett, ezek 
szinte egytôl egyig esélyesebbek nálunk a gyôzelemre, 
fôleg a beharangozott nagy szélben, de nem szabad 
leírni az italia-t és a wild lady-t sem, amely utób-
bi erre a versenyre 5 (!) méterrel magasabb árbocot 

és egy teljesen új vitorla szettet kapott, persze a job-
bik fajtából. A wild lady nagy szélben eddig amúgy is 
gyorsabb volt nálunk, így ez az upgrade nyilván csak 
tovább gyorsította ôket.

bár nem így illik, de a szerelés végére érkezem meg, 
azért megértéssel és örömmel fogad a csapat. itt van 
a raffica csapat igazi kemény magja, kiegészülve néhány 
szintén komoly vitorlás tapasztalattal rendelkezô külsôs 
taggal, így szemmel láthatóan ezzel nem lesz gondunk 
idén.

Az egész napos szerelés után, a megeredô esôben 
a csapat nem annyira akar kimenni a vízre, ám zsolti ebbôl 
egy nem enged, határozottan és szigorú tekintettel vízre 
parancsol minket, aminek én amúgy örülök is. persze, én 
nem is szereltem egész nap a parton…

Gyors öltözködés, a jól ismert darus barátunk hamar és 
gyakorlottan beemeli a hajót a vízre és a vitorlák bekészíté-
se után már indulhatunk is. 

Raffica Team –  
Rund Um 2013
lAnGe peti 
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A hajó idén még nem volt összerakva, és a csapat sem 
gyakorolt vele, de ez láthatólag nem jelent gondot senki-
nek sem. A gyors felszerelés után mehet egy kis örömvi-
torlázás. néhány kreuzos szakasz után gond nélkül megy 
fel a 300 nm-es bliszter, és azzal vitorlázgatunk az egyre 
vastagabb és sötétebb felhôk alatt.

bár mindenki fáradt az egész éjszakás utazás majd sze-
relés után, mégis a hangulat érezhetôen jó, még zsolt sze-
mében is megnyugodás látszik. bár sok a külsô tag, a hajó 
sem ment még idén, de mindenki hamar megtalálja a helyét 
és teszi a dolgát. Ahogy balázs is mondta: „a liberázás 
olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni” és ebben lát-
hatólag van is valami. Az edzés után gyors leszerelés, majd 
kidaruzás után a csapat egyik része barátkozni megy a helyi 
vendéglátó egységekbe, míg a megfontoltabb része a csa-
patnak Gps programozással és a kiírás tanulmányozásával, 
illetve pihenéssel készül a péntek éjszakai megmértetésre.

A péntek ott kezdôdik, ahol elôzô este abbamaradt. 
Megállás nélkül szakad az esô, mint utóbb kiderült az 
évszázad egyik legcsapadékosabb hétvégéje érkezik el 
lassan, annak megfelelô hideggel és széllel.

A hômérséklet, bár június eleje van, nem éri el a 8 fokot 
sem. 

A szállásunk a lindau szigeten lévô vitorlás iskolában 
van, ahova megékezik a code8 teljes csapata is ruji veze-
tésével. ôk sem túl boldogok miután szembesülnek az 
idôjárással, és most zsolt sem tudja rávenni a saját csapa-
tát, hogy a kisebb szereléseket még délelôtt fejezzük be.

Abban maradunk, hogy azt a rajt elôtt tesszük meg, 
hisz így csak egyszer fogunk elázni, de akkor legalább 
garantáltan. egész nap pihenünk, délután együtt ebéde-
lünk, alszunk, majd a rajt elôtti egy órát még szereléssel 
töltjük. Közben jönnek a hivatalos idôjárás elôrejelzések 
és a helyi menôk is komoly arccal ijesztgetnek minket, 
akár 30-40 csomós szél is várható, – ami azért még 
gombócból is sok – , és valóban nem liberás füleknek 
való mondatok ezek. 

zsolti a rajt elôtt még eligazítást tart és mindenkit a biz-
tonság szem elôtt tartására figyelmeztet és, mint egyik leg-
fontosabb célt jelöl meg mindenki számára.

este fél 7-kor bedaruzunk. erre már pár kiránduló 
érdeklôdô a szakadó esô ellenére is elôkerül, és raffica 
üdvrivalgás közepette popey vezetésével kivontázunk 
a kikötô elôtt lévô rajterületre. 

Kis késéssel, de felkerülnek a vitorlák is a helyükre, majd 
pár perces helykeresés után senkitôl nem zavartatva kicsit 

hátulról, de igen jó sebességgel elrajtolunk a pillanatnyilag 
csöndesebben fújó szélben. 

Az esô is kicsit alább hagy, így igen nyugodt körülmé-
nyek közepette kezdjük meg az esti versenyt.

Az elsô percekben a katamaránok látványosan gyor-
sabbnak tûnnek, de hamar felvesszük mi is az utazó 
sebességet, és kreuzban egész jól tartjuk is ôket.

Az italia és a wild lady felettünk, de mögöttünk, van-
nak, de jó láthatóan növeljük a távolságot, így egyelôre 
teljesen nyugodtan vitorlázhatunk. A szél tovább gyengül, 
ami egyáltalán nem volt várható, így elôkerül elôbb a 140-
es majd a 160-as genua, amivel határozottan gyorsulunk, 
növelve az elônyünket a wild lady-hez képest, és utolérve 
a vezetô katamaránokat is.

ám nem sokáig örülhetünk, elôttünk már jól láthatóan 
erôsödik a szél, így gyors vitorlacsere után megkezdôdik 
a verseny nehezebbik része számunkra. romanshorn az 
irány a svájci oldalon, és azt is tudjuk, hogy arra felé vár-
ható a nagyobb szél, amiben nem is kell csalatkoznunk. 
eleinte jó tempóban, egyes reffel vitorlázva haladunk, 
a katamaránok azonban lassan, de biztosan hagynak 
le minket az erôsödô szélben. A hajó még jól kezelhetô, 
a csapatnak nem jelent gondot megvitorlázni azt, így köze-
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ledünk az elsô bója felé. ám az még látótávolságon belül 
sincs, amikor kezdjük megkapni a brutál szelet. A szél 
alapból nem túl sok egyelôre, talán 10-12 csomó, ám 
a ráfújások már jelzik, hogy nem lesz könnyû éjszakánk, 
és a schottosoknak egyre több dolga akad a vitorlák ráen-
gedésével. Az esô is szépen elkezd esni, és innentôl fogva 
már folyamatosan esni is fog a verseny során. 

Kettes reff, a hajó óriási széllökésekben egyelôre gyor-
san halad elôre, a hullámok lassan elérik az 1 méteres 
magasságot. 

A romanshorni bóját a 6-ik helyen még világosban 
vesszük, elôttünk csak katamaránok vannak. 

Az élen halad a skinfit osztrák kormányzással, egy 
másik ventilo, és a Kékszalagról is ismert M32 és az 
sl33, illetve az új Gc32-es. elônyük itt már akkor, hogy az 
amúgy is rossz látási körülmények között ôket nem is lehet 
látni, de mögöttünk sincs látótávolságon belül senki. 

Kicsit ejtünk eichorn felé, ám az idôjárás itt már a leg-
rosszabb arcát mutatja. Az alapszél is felmegy 15-20 
csomóra, ám a ráfújások 30-35 csomósak már, amit 
már nagyon nehezen kezelünk le. szabályosan sír a hajó 
alattunk, egy-egy pöffnél zsolti teljesen felmegy szélbe, 
a schottosok eldobják a köteleket, a trapéz sor minden 
tagja a kereten próbálja kivédeni a lehetetlent, és még így 
is fel akar borulni a hajó. A hullámok lassan 2 méteres 
magasságot érnek el, nem is értem, hogy nem esik szét 
az egész szerkezet, korábban ennek a felétôl is leszakadt 
valami a hajón. persze erre kár is volt gondolni, hatalmas 
reccsenéssel szakad fel egyik oldalon a lee kocsit tartó 
híd, amit cimbi gyors kötögetéssel próbál meg orvosol-

ni. Megyünk tovább, az esô szakad, és csak folyama-
tos felluvolással tudjuk kivédeni a pöfföket, amik hihetet-
len tempóban és erôvel csapnak le ránk. nagyon lassan 
közeledik az eichorni bója, és zsolti olyat mond, amit 
még soha nem hallottam tôle: „Azonnal jöjjön be minden-
ki a keretrôl, és üljön le a hálóba, nehogy leessen valaki 
a hajóról!” eddig nyugodt volt a csapat, ez után sem let-
tünk különösebben idegesek, de valóban, ha ilyen körül-
mények között leesne valaki, azt nem lenne könnyû meg-
találni. Agyonreffelve megyünk tovább, lassan eléri a szél 
és a hullámzás a maximumát és végre lassan haladunk 
kifelé a halál zónából. feltûnik az eichorni bója, kicsit 
nyugszik az idôjárás is, bár még mindig nem embernek, 
fôleg nem liberásnak való, de tudjuk, hogy jobb idôk vár-
nak ránk, hisz a bója után már ejtve tudunk tovább halad-
ni. így is történik, a bója után nyugszunk mi is és a hajó 
is, zsolti határozottan raumol, a sebességünk ekkor eléri 
a 17 csomót. ugyan nem tudjuk, hogy hányadik helyen 
vagyunk, de utólag kiderül, hogy ekkor is stabilan a 6-ik 
helyen vitorlázunk. irány überlingen, ahol a szél csökke-
nésére számíthatunk, hisz ez a bója nagyon védett helyen 
van. befelé menet már a vezetô katamaránok jönnek kife-
lé, közben teljesen beesteledett, nem tudjuk ôket beazo-
nosítani, de az látható, hogy igen stabilan, jó sebességgel 
haladnak már az ellenkezô irányba. 

eseménytelenül vesszük az utolsó bóját szintén a 6-ik 
helyen, majd indulás a lindau-i befutó.

ez ugyan jól hangzik, de közel 30 km-rôl beszélünk, ami 
azért még gyors hajóval sem kis távolság.

überlingenbôl kifelé jövet kireffelünk és elôkerülnek 

szAbályosAn sír 
A hAjó AlAttunK, eGy-
eGy pöffnél zsolti 
teljesen felMeGy 
szélbe, A schottosoK 
eldobjáK A KöteleKet, 
A trApéz sor Minden 
tAGjA A Kereten pró-
báljA Kivédeni A lehe-
tetlent, és MéG íGy 
is fel AKAr borulni 
A hAjó.
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a nagyobb vitorlák is elôl, amiket somi rendíthetetlenül 
cserélget elôl a kis csapatával, ám intô jel, hogy 2 fel-
borult katamarán mellett is elmegyünk hamarosan. Az 
egyik katamaránt és a legénységét hatalmas rendôrségi 
erôk próbálják menteni az újra beerôsödô szélben és 
hullámzásban. Késôbb kiderül, hogy az élen haladó 
osztrák katamarán, a skinfit borult fel, amit késôbb totál-
károssá nyilvánítottak, továbbá a múlt évi gyôztes ventilo 
28, a sonnenkönig borult fel. A legénységet késôbb 
kisebb sérülésekkel kimentették, ám a hajók kivilágítva 
hátra maradtak a viharos tó közepén. 

óvatosan, jó sebességgel megyünk tovább raumos 
szélben, ami jól fekszik a hajónak és a csapat is kicsit 
lazíthat. szükség is van rá, hisz a rengeteg víz és 
a hideg többeket kezd megviselni, bár szó nélkül teszi 
továbbra is mindenki a dolgát. hosszabb etap után 
a szél gyengülni kezd, és egyre jobban kell figyelni a tra-
péz sornak, hogy ne húzza luvba a hajót, hisz ez minden 
alakommal egy jó adag hideg vizet és komoly lassulást 
is jelent egyben. 

A szél tovább lassul, kicsit kevésbé figyel a csapat is, 
mikor egy nem várt pillanatban minden elôjel nélkül szél-
váltóba kerülünk. A grósz átcsapódik a másik oldalra, 
a hajó minden elôjel nélkül meghalzol, mi pedig szép las-
san elkezdünk felborulni a sötét éjszakában. 

Az egyetlen szerencsénk, hogy a csapat egy része bent 
ült a hajóban, onnan könnyebb kiszaladni a másik keret-
re, hát szalad mindenki, nem kell szólni persze senkinek. 
cimbi üvölt, hogy a backstaget engedje el valaki, sike-
rül eldobni a schottokat is, így bár már teljesen lefekszik 
a hajó az oldalára, sikerül álló helyzetbe, ha lassan is, de 
visszatornászni. 

A csapat nem esik szét, de komolyan meglepett min-
denkit a nem várt helyzet, ami a hirtelen leálló, nulla szél-
ben nem is túl gyorsan oldódik meg. Mivel csak nem 
akar kialakulni a szél iránya, ezért a grósz össze-vissza 
halzolgat a saját súlyánál fogva, amit csak több perc után 
tudnunk stabilizálni.

lassan újra megindul a szél, a hajó is megindul, így 
talán túl vagyunk a nehezén, megyünk tovább.

A befutó ekkor kb. 10 km távolságban van, az idô úgy 
éjszaka 1 órát mutat. A szél újult erôvel kezd fújni, így jó 
sebességgel vesszük fel az irányt lindau felé.

A csapat érezhetôen jó hangulatban van, bár a hideg 
miatt jó páran most már folyamatosan remegünk, a lehe-
letünk teljesen tisztán látható a hideg éjszakában. Az 
esô rendíthetetlenül esik, folyamatosan ázunk felülrôl. Aki 
már nagyon kivan, az bemegy a hajóba, hisz a kereten 
a raumos irány miatt amúgy is kevesebben kellünk és fel-
váltva pihenni is tudunk így. 

feltûnnek lindau fényei is, meg a gyönyörûen megvi-
lágított, a város jelképnek számító oroszlán is, amit ebbôl 
az irányból még csak takarásban látni. Gyorsan, jó tem-
póban közeledünk, majd innen már eseménytelenül, de 
persze szakadó esôben hajózva, 7 óra 1 perc vitorlázás 
után a 4-ik helyen, egytestûben és kategóriában az elsô 
helyen futunk be, amit igazi sikernek éltünk meg.

A hajó és a csapat teljesítménye több, mint meggyôzô 
volt, fôleg a számok tükrében: a 8 katamarán közül csak 
3 futott be, a versenyen nevezett 348 hajó közül közel 
mindössze 102 hajó futott be és volt értékelhetô ered-
ménye. Korábban már volt ilyen versenyünk, de akkor 
a gyenge szél tizedelte meg a versenyzô hajókat, amit egy 
liberával nyilván könnyebb végig vitorlázni, mint a kisebb 
hajókkal, ám most az erôs széllel, a hideggel és a hullá-
mokkal kellett megküzdenünk. ezekkel a körülményekkel 
a hozzánk hasonló teljesítményû hajók sem bírtak, nem 
beszélve a gyorsabb katamaránokról és a helyi menôkrôl.

természetesen a szerencse faktort nem szabad kifelej-
tenünk, és azt sem, hogy tényleg jól mûködött a hajó és 
a csapat is. persze a sok éves tapasztalat sokat hozzátett 
az eredményhez, de ezen túl hatalmas élmény és valódi 
sportteljesítmény volt számunkra a rengeteg negatív körül-
mény ellenére is a verseny. jövôre ugyanitt! Köszönjük 
mindenki drukkolását és támogatását! • Raffica Team 

Király zsolt – kormányos, bogár tamás, czibor András – cimbi, fekete András – somi, horvath balázs – bazsika, juhász zsolt, Karácsony jános – jana, 
Kiss árpi, lange péter, nagy Gábor, puskás tamás – pusi, Mónus Gyula – Medve, sica
Motoros: jankovits András – popeye, Kádár lajos, fotós: németh erika

A CsAPAT
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Osztott, szorzott, végül ez lett a jó megoldás a hazahozatalra. Három kedé-
lyes úr és egy 34 lábas Jeanneau kalandjai Elba szigetétôl Badacsonyig. 
Tartsunk velük, amíg meg nem érkeznek!  Ehavi számunkban is 4 fejezetet 
olvashattok a hajóval megtapasztalt kalandjaikról, élményeikrôl.

A Mona
Kárpáti Lajos, Pettenkoffer Sándor és Kötél Lajos hajónaplója

Mona útja
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dole óta csak fotókat tettünk fel a honlapra, kommentárt írni igazán nem volt 
idôm. Az „écluse”-ök egymást érik, zsilipelünk keményen felfelé, csak itt a rhone-
rajna csatornán 114-szer. 

ez mindannyiszor zsilipkamrába beállást, kikötést, faltól való eltartást jelent, hat kéz, 
hat láb dolgozik, hogy Mona oldala ne sérüljön. ha belegondolok, mennyi zsilipelés 
lesz még hazáig! 

Az erdei hajózás csodaszép. Mintha a Kék túrán lennénk, a túristautak, kirándu-
lók karnyújtásra. ehhez társulnak a meredek sziklaormok, várromok, az üdezöld fák, 
bokrok, csobogók, és néha egy-egy falu, azok is tiszták, rendezettek. útitársaink 
a csatorna-parti corniche-on kerékpározók (vannak mindenhol szép számban) és 
a szürkegémek, kacsák, hattyúk, szárcsák, ezek mindig kéregetnek egy kis szá-
raz baguettet, valószínûleg megszokták a hajókat. A hódok és vizityúkok félénkeb-
bek, némelyekre a frászt hozzuk. Különösen, ha néhányszor elôre menekülnek, és 

mikor már biztonságban érzik magukat, ismét rájuk ijesztünk. ilyenkor méltatlankodó 
hápogással és hangos szárnycsapásokkal elôre repülnek néhány száz métert, hogy 
azután ismét utolérjük ôket. A hódok pedig jöttünkre alámerülnek, hogy aztán ismét 
mindent szétrágjanak, ami útjukba esik. nagyon szórakoztató útitársak.

A falvakban mindenki ráér, aki a csatornaparton tölti az idôt. többnyire horgásznak, 
vagy csak bámészkodnak. ha fogytán a pékáru a hajón és megtudakoljuk valakitôl, 
merre van a boulangérie, tartalmas beszélgetés kezdôdik, az egész történetükre fény 
derül: szülôket a háború vetette ide, egyébként lengyelek, dél-olaszok, itt is nagy 
a keveredés. nagyon kedves emberek. errefelé nem nehéz visszakapni a mosolyt.

A franciák minden lehetôséget kihasználnak energiaszerzésre. nincs egy kihasz-
nálatlan patak, folyó, folyam, amely ne termelne vizienergiát. A vízimalmok ideje lejárt, 
azokat teljes szépségükben megôrzik., de annál több a szél és vizierômû, minél szé-
lesebb síksághoz, vagy folyóhoz érkezünk.

Túl a hegygerincen – 
ereszkedünk hazafelé!

Mona útja7
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emberkéz alig kell a mûtárgyakhoz. A zsilipkezelô éclusier-ék vagy éclusiere-ek egy 
zsilip mellé épített kis számozott családi házban laknak az ezernyolcszázas évek 
óta. Ma már több zsilipet kezelnek, kis szolgálati renault Kangoo-val, kismotorral, 
kerékpárral, vagy gyalog ott teremnek, ahol szükség van rájuk, így gyakorlatilag vára-
kozás nélkül sorra vehetjük az akadályokat. volt, akivel igazán összebarátkoztunk, 
hiszen vagy húsz zsilip tartozott hozzá majd’ ugyanannyi kilométeren,csak ebéd-
re kéredzkedett el, majd egész délután árnyékként követett bennünket. A jó hírünk 
mindig megelôzött bennünket. Az új zsilipkezelôk már tudták, kik vagyunk, hová 
megyünk.

búcsúzóul egy-egy szép badacsony-régió kiadvánnyal ajándékoztuk meg ôket, 
a vogézek és a fekete erdô magasságában már német nyelvût is osztogattunk, 
arrefelé már kétnyelvûek.

besanconhoz érve monumentális erôdrendszer emelkedett fölénk a hegygerinc 
hosszában. A bástya vége ékalakban követte a szikla vonalát. olyan magasan volt, 
hogy elképedtünk volna, hogyan másszuk meg ezt a bércet Monával, ha nem tud-
juk, hogy 1877-ben már fúrtak egy alagutat a hegy alatt. és valóban, a zsilip után 
beszorítottuk hajónkat a 400 méter hosszú és igen szûk alagútba, ahol a viziút mellé 
még gyalogjárót is építettek. igen méltóságteljesen hömpölyögtünk ki az alagútból 
a túloldalon. sajnos a besanconi látnivalókból csak az elméletet ismerjük, a gyakor-
latban egy híd építése miatt július 1-ig le volt zárva a hajózás elôl a történelmi bel-
város, így mi csak a legfontosabbak megtekintésére szorítkoztunk. Ajánlani tudjuk 
az 1573-ban átadott városháza, az 1585-ben épült igazságügyi palota, az 1780-as 
évek szent péter temploma, és a Krisztus után 175-ben Marcus Aurelius tiszteletére 
emelt diadalív, a „fekete Kapu” meglátogatását. Kihagyhatatlan a vauban citadella és 
a Katedrális 30000 alkatrészbôl összerakott mestermûve az Asztronómiai óra, amely 
70 számlapon 122 mutatóval múlatja az idôt. a xix. század óta. szívesen eltöltöt-
tünk volna itt egy-két hetet, de haladnunk kellett. Már annak is örültünk, hogy a még 
át sem adott vadonatúj yachtklub kútjánál egy kedves városházi hölgy segítségé-
vel némi helyben folytatott elektronikai hydraulikai és szivattyúkezelôi tanulmány után 
meg tudtuk tölteni 130 literes tartályunkat gázolajjal. 

és itt adóznánk tisztelettel szabó endre hajóstársunknak, aki 2005-ben 
már elôttünk járt ezen az úton. Megtette egyedül, 6 méteres, 65 cm merülésû 
„Medúzájával”, minden nyelvi nehézsége ellenére. ráadásul ô budapestrôl az Alduna 
felé indult el, majd a fekete-tengeren, boszporuszon, földközi-tengeren jutott el 
Marseille-ig, ahonnan már adja magát a rhone. biztosan örülne, ha látná, hogy egy 
perces néma koccintással emlékeztünk meg teljesítményérôl. Késôbb az egy perc 
után a némaságot felszámoltuk, a koccintgatást még nem.

hajós barátságok itt is szövôdnek. A cassandra svéd kapitánya Anders és felesé-
ge Kerstin (aki matrózként és informatikusként is szolgál a hajón) nyolc-tíz zsilipelésre 
mögénk szegôdtek. velük csak angolul tudtunk értekezni, és a zene nyelvén. együtt 
kötöttünk ki éjszakára a Montreux chateau-i kikötôben, ahol este terített asztalnál 
várták a Mona legénységét. A svéd nyugdíjas házaspár házát bérbeadta, a hajón 
laknak évek óta. bejárták egész európát, csak karácsonyonként utaznak haza. Most 
épp a camargue deltavidéken hajóztak a flamingókat és a vadlovakat meglátoga-
tandó. regéket meséltek róluk, igen kellemes estét töltöttünk együtt. reggel még 
mindhárman kaptunk Kerstintôl egy-egy cd-lemezt, a video az elôzô esti vígasságot 
örökítette meg. hálásan köszönték az együtt töltött estét, elbúcsúztunk. ôk ez alka-
lommal párizs felé tekerik a kormányt, mi pedig belôttük a Kárpát-medencét, irány 
a rajna-Majna-duna. 

lassan egy hónapja eljöttünk otthonról, és április 5-e óta halljuk magunk alatt – így, 
vagy úgy – a víz csobogását. Annyi zsilipen – écluse-ön jöttünk keresztül, hogy már 
bocsánatot is úgy kérünk egymástól: éclusez-moi, vagy je m’ écluse…

A három határ, franciaország, németország és svájc találkozásánál fek-
szik Mulhouse. Kikötôje a belváros szívében. ha nem szakad az esô, esetenként 
havas-jeges dara, akkor még várost is nézhettünk volna. de szakadt, így beértük 
a Kereskedelmi Kamara szecessziós épületével és a Mulhouse-i impozáns pályaud-
var látványával. Az este fénypontja egy igazi zuhanyzó volt. bár a Monán is van min-
dig meleg víz és zuhanyzó, már el is szoktunk attól, hogy nem kell fürdés közben leg-
alább egy kézzel kapaszkodni. reggel csak 18 km-re lesz a rajna, ahol már lejtme-
netben utazunk. Gyôzzünk csak a nagy hajók között fékezni! • 
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Mulhouse-tól 18 km-re véget ér a rhone-rhein csatorna. A niffer-i zsilipnél elbúcsú-
zunk a vnf-tôl, a voie navigable de france-tól, aki a saone óta 114 zsilip, számtalan 
nyitható és folyó felett hajózható hídon látott vendégül bennünket. A zsilipek nagyobb 
részét magunknak kellett kezelni az erre a célra rendelt távirányítóval. Mondhatni 
kitûnôen mûködött, amikor már fel is töltöttük az akkuját. itt az utolsó nifferi zsilipnél 
hálásan integettünk a vnf-nek. A nagyvállalat kezelésében van franciaország vala-
mennyi hajózható viziútja, pedig van belôlük jónéhány.A rajnán a továbbiakban Az 
edf (electricité de france) kezeli a zsilipeket, nagyobb játékos, a nukleáris energia is 
hozzájuk tartozik, amint a rhone-on is láttuk, ahol az egy fôre esô atomerômûvek 
száma kettô.természetesen minden zsilip egyben vizierômû. nem voltunk már telje-
sen kezdô zsilipelôk, de a rajnai zsilipkamra méretekre azért mégis rácsodálkoztunk. 
Alkalmanként hihetetlen mélységekbe süllyedt kis hajónk néhány perc alatt. A süllye-
dések még csak hagyján, de az emelkedéseknek ára az erôs áramlás a kamrában. 
A jól kikötött hajó és az egyensúlyban tartás, az állandó figyelem elengedhetetlen. 
úgy, mint a kötelezô mentômellény.strasbourgban nem idôztünk, ismerjük a várost, 
a rajna pedig párhuzamosan fut a Marne-rhein, illetve a rhein-rhone csatornák-

kal, amelyek átszelik a várost.Maradtunk a nagy folyón, és szinte szörföztünk lefe-
lé. Amióta vízszintes az árbócunk, ekkora sebességgel még nem mentünk.A rajna 
lauterbourgig határfolyó, jobboldala már a fekete erdô. így a francia lobogót német-
re cseréltük a jelzôárbócon. Mintegy varázsütésre: senki nem beszélte már a fran-
cia nyelvet.Apropo, jelzôárbóc… A 12,7 méteres árbócunkat sanyibá helyettesítette 
egy kis teleszkópos három méteres jelzôárbóccal. nem is a felségvizek lobogója volt 
a legfontosabb faktor, de erre szereltük fel a radartükrünket, hogy láthatóak legyünk, 
a vhf antennánkat, hogy kommunikálni tudjunk a hajókkal és a zsilipekkel, valamint 
a horgonyfényt, amely szintén elengedhetetlen veszteglô hajóknál. valamennyi segéd-
szerkezetnek többször is hasznát vettük eddigi utunk során.speyerben aludtunk egy 
klubkikötôben. Minden önkiszolgáló, víz, villany bekötés, stb. egy becsületkassza 
gyûjti a 10 euro kikötôi díjat, a hajó és a skipper adatait tartalmazó kérdôívet boríték-
ban. ilyen bizalommal nem él vissza a magára valamit is adó hajósember. Másnap 
keresztülmentünk ludwigshafen-Mannheimen, majd worms-ba érkeztünk. sanyival 
valami motoszkált a fejünkben egy worms-i püspökrôl, de azt tudtuk, hogy nem 
a Márton-napi libával kapcsolatos, hiszen az tours városához kötôdik. Azután utá-

A Rajnán, Majnán…
Mona útja8
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nanéztünk, hát persze! burchard wormsi püspök adott ki egy olyan házasélet egy-
házi elôírásait rögzítô dekrétumot a xi. sz.-ban amely szerint (többek között) ha „…
feleségedet, vagy valaki mást hátulról közelítettél meg, vezekelj 10 napig kenyéren és 
vízen.” szerintem megéri.Mainz nagy város, rohanó folyóval. Mi már szívesen jobbra 
fordultunk volna a Majnán a város elôtt, de tankolni szerettünk volna. végigszörföztük 
a rakpartközeli helyeket, láttunk sok csodát, de benzinkutat nem. visszafordultunk, és 
árral szemben araszoltunk felfelé a Majna torkolatig. útközben egy vizi rohamrendôrt 
is megkérdeztünk, fejét rázta. nincs kút, irány a Majna. nos, frankfurtig bôségesen 
elegendô az üzemenyag, nyugodtan mentünk tovább. sok-sok megmûvelt szôlô 
és a szokásos zsilipelések után megérkeztünk frankfurt Griesheim-be. szintén 
magánkikötô, szintén senki a láthatáron. Kimenni sem tudtunk a partra, a mólókapuk 
zárva. szerencsére sándor tud a vízen járni. A köveken olyan ügyesen megkerülte 
a szögesdrótos kaput, hogy még a térde sem lett vizes.Õ találta nekünk rolandot, 
aki megjött hajójához és akivel izibe’ összehaverkodtunk. Amikor megtudta, hon-
nan jöttünk, és mekkora utat tettünk meg, rögtön segítôkész skipper vált belôle. 
Azt mondta, egész frankfurtban nincs hajókat tankoló kút. van egy sima Aral kút 

nem messze, felajánlotta, hogy fordul vagy kettôt a kocsijával, amíg fel tudjuk tölte-
ni Monát. így esett. pénzt roland nem fogadott el, de örült az üveg whisky-nek. jót 
beszélgettünk a Mona fedélzetén, angolul-németül-mindenhogyan. itt Griesheimben 
ketten maradtunk, jános kihajózott, neki letelt a szabadsága, egy barátja jött érte 
kocsival. elfogódottan búcsúztunk, jó volt együtt hajózni. jános sokat vállalt a napi 
teendôkbôl is, a kikötésekbôl is, a kormányzásból is, mégis, azt mondta, a tengeri 
vitorlázást élvezte leginkább. hát, ha még nem lett volna tengeri beteg! Másnap már 
csak ketten ébredtünk a szokott idôben. A kávé, a készülôdés után mégsem tud-
tunk elindulni, a vodafon csak 11.00-kor nyitott, a francia internet kártyám itt már nem 
élt. Kényszerûen kivártuk a nyitást, majd délben továbbindultunk a Majnán. frankfurt 
után szôlôk, teraszos kultúrák mindenütt. rend, tisztaság, építkezések, látható jólét. 
csak az emberek nem a mosolygós franciák. nem, szó nincs róla, nem a németek-
kel van a baj… Aki a lobogónk láttán a partról anyázik és mocskokat kiabál ránk, az 
magyarul teszi. hazánkfiai. többnyire suhancok.és mások, akik a partról, vagy hídról 
lelkesen magyarul üdvözölnek, láthatóan örülnek nekünk. Mi nemkülönben. szintén 
hazánk fiai. folytköv… •

Mona útja8szintén magánkikötô, szintén senki a láthatáron. Kimenni sem 
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A rajnai, majnai borok hazájában több napig hajózunk. szôlô, amerre a szem ellát. 
A folyóból meredeken kiemelkedô hegyoldal minden centimétere beültetve, legyen bár 
a lejtése 45 fokos, vagy még markánsabb. 

jellemzôen rajnai rizling, Müller-thurgau (rizlingszilváni), chardonnay, pinot blanc, 
cabernet sauvignon, dornfelder (helfensteiner és heroldsrebe keresztezésével 
nemesített fajta), merlot, portugaiser fajtákkal foglalkoznak. A meleg nappalok és 
hûvös éjszakák kedveznek a savképzôdésnek. ha eléggé száraz az idôjárás, nem 
kell korábban szüretelni sem. Az érett szôlô a bornál is kitûnik, ahogyan a kóstolt 
chardonnay-nál sincs ez másként. színében kissé világos, árnyalt sárga szín jel-
lemzi. illatában nagyon intenzív „fruity”, édeskés, valamilyen vadvirágra emlékeztet. 
A kóstolás során könnyed gyümölcsös ízek jönnek elô, számomra alma a megha-
tározó. A fajtajelleg az ízében van, inkább félszáraznak mondanám. szakértôk biz-
tosan kiéreznének egy kis maradék cukrot, én kellemesnek találtam. A rieslaner 
sárgás-zöldes színû szôlôfajta, mint nevébôl kitûnik, a riesling és a sylvaner 
keresztezésébôl született az 1920-as években. többnyire a frank és pfalz régiókban 
terem, németországon kívül alig fellelhetô. e szôlôbôl készült bor magas savtartalma 
és gyümölcsös íze miatt kedvelt.

országokat keresztülszelve mindig hiányérzetem támadt az autópályán. be kellene 
menni ebbe a kis faluba, abba is, beszélgetni emberekkel, megtekinteni, mire büszkék.

erre az általam „szalagkorlát-perspektívának” nevezett rohanások nem adnak alkal-
mat. Mona hajóm jóvoltából most egy csapásra minden megváltozott. Merôben 
más folyóról látni a tájat, kikötni idôkorlát nélkül bárhol, szóba elegyedni bárkivel, aki 
szívesen lát egy idegen hajóst. és mást nem is találni, mindenütt „bienvenue” vagy 
„willkommen”-ek vagyunk.

A zsilipkezelôk mindennapi partnereink. egy-két kilométerre már elôre be szok-
tam jelentkezni, ez sokszor gyorsítja az átkelést. szívesen besorolnak egy nagy hajó 
mögé, ekkor csak a hajócsavar-borzolta áramlatokkal kell megküzdeni.

 A zsilipkamrában kikötött hajón a kormánynak ugyanolyan jelentôsége van, mint 
menetben. elfordításával azonban óvatosan kell bánni, sokszor fordítva hatnak a vek-
torok a laterális felületekre, össze-vissza áramló, bugyogó haragos vizekben. A kor-
mánnyal még csak van mit kezdeni, a tôkesúllyal kevésbé. van olyan kamra, ahol 
a zsilipkapun nyíló ablakokból érkezik a feltöltés zuhataga, van olyan is, hogy több 
szelepen át küldik alulról. igencsak észnél kell lenni, különösen, ha az ember már 
fáradt estefelé, 100 kilométer és vagy 10 zsilip után. 

A majnai borok hazájában hajózunk

Szôlô, amerre a szem ellát…

Mona útja9
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A rádión való bejelentkezést elvárják. jobb híján angolul szoktam hívni ôket, a meg-
adott rádiócsatornán, a hely neve szerint. franciaországban francia nyelven termé-
szetes, hogy nem volt nehézség mintegy 150 zsilippel. német területen az angol 
szóra is válaszoltak mindenütt készségesen, csak egy helyen tudatták velem, hogy 
suldigungba érkeztem. itt azután – fejemet vakarva bár – mégis elô kellett halászni 
a zsilipeléshez szükséges német szakszavakat. 

Alsó-szászország központjába würtzburgba este fél kilenc körül érkeztünk. 
sötétedett, de annyi azért látható volt, hogy csodálatos helyen járunk. A város köz-
pontjában lévô zsilip kezelôje kérdésünkre rádión ajánlott egy közeli yachtkikötôt. itt 
határoztuk el, hogy másnap nem sietünk az indulással, visszasétálunk a városba. 
nem bántuk meg! 

elsôként a fejünk felett magasodó Marienberg erôdrendszert kaptuk lencsevégre, 
bámulatos építmény, majd a királyi rezidenciát láttuk a díszparkkal.

Az öreg Majna-hídon megcsodáltuk a szenteket, majd a piacteret és a Mária 
templomot örökítettük meg. A százharmincezres ódon frank város hangulata rabul 

ejtett. Mindent látni akartam, még a hídkorlát faragott köveit összetartó kovácsolt-
vas kapcsokon is elcsodálkoztam…fényesek, nem hagytak nyomot rajtuk a szá-
zadok. Gyönyörû ódon házak… építészek, kôfaragók, pallérok, kovácsok, micsoda 
mesterek keze munkája! szívesen maradtunk volna, de egy délelôttnél többet nem 
áldozhattunk idônkbôl. Ma kaptuk a hírt, hogy a sió zsilipet megnyitották, ezzel kb. 
három hétig lehet számolni. igyekeznünk kell, hogy még elérjük. Kicsit szomorúan 
távoztunk a csodaszép würtzburgból. Még egy utolsó fotó a várost átszelô Majna 
zuhatagsoráról, azután elbúcsúztunk a készséges kikötômestertôl, gépiesen elkö-
töttünk és nekiláttunk utunk utolsó Majnai szakaszának. würtzburgtól 135 km-re 
ugyanis a folyó balra el, már nem hajózható. bamberg városánál 0 km-rel meg-
kezdtük a 170 km hosszú duna-Majna csatorna felderítését, hogy azután, ha mégis 
úgy adódna, és regensburgnál már feltûnôen kék lesz a víz, akkor tudjuk, hogy 
a mi dunánkon hajózunk. (vagyis, egy darabig még strauss-én). A nagy sietségben 
még a 2000. megtett km-rôl sem emlékeztünk meg. nem baj, a Gps sem méltat-
lankodik, ha nem koccintgatunk menetben. Ma elhagyjuk Nürnberget is. •

Mona útja9Az öreg Majna-hídon megcsodáltuk a szenteket, majd  
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én, a duna-parti ôskövület, még sosem jártam a duna bölcsôjénél. felsô szakaszán is 
csak ritkán. pedig, már a hatvanas évek elején szüleimmel kiel-boot megszállottak vol-
tunk egy pünkösd-fürdôi csónakházban a rómain. 

Kamaszodván szinte átmenet nélkül a kajak szakosztályban találtam magam, sajnos 
arra is csak rövidke három év maradt. hogy miért? 

Az Autóközlekedési technikumban érettségiztem. ott az elmélet mellett reszel-
tünk, hegesztettünk, kovácsoltunk, forgácsoltunk, motort szereltünk, érettségire min-
denki megszerezhette a hivatásos jogosítványát teher-személy-motor-nehézpótkocsi-
miaménkûre. nagyon tiszteltem magam érte, de apám azt mondta: van már némi elmé-
leti tudásod, most megszerzed a gyakorlatot is. 

ezzel aztán izibe beadott a Mahart hajójavítóba motorszerelônek. A Ganz, jendrassik, 
láng motorok egyik-másikának a hengerébôl állva is alig látszottam ki, mégis élvezettel 
csináltam, amit az idôs szakik rám mertek bízni. Közben jelentkeztem a detert tengerha-
józáshoz, a hajós hierarchia legalsó fokát megcélozva – úgy mondták – olajozónak.

ám, nehéz volt akkoriban fiatalon nyugati útlevelet kapni! be is hívtak rögtön kato-
nának a honvéd folyami flottillához, az a biztos. épp csak betöltöttem a tizennyolcat. 

Az egyetem várhat. no, hozzuk ki ebbôl is a legjobbat!
A beatles korszakban jártunk, az iskolában szégyen volt, ha valaki nem tudott gitá-

rozni, magam is próbálkoztam. így történt, hogy engem választottak akkordgitárosnak 
a flottilla zenekarba. vezetônk faragó judy civilben a scampolo frontembere volt. 

végigmuzsikáltam a 24 hónapot. Ma már faragó judy és Komár laci sincs közöt-
tünk, de fôhajtva gondolok rájuk. 

ennek a hajóútnak a dunai szakasza embert próbáló. hadd tisztelegjek vele judy 
és a Ki-Mit-tud-ból jól ismert flottilla együttes emlékének, amelynek 1965-66-ban 
magam is tagja lehettem. ha a flottillás laktanya elôtt is elhajózom, még a hajókürt is 
megbánja! 

A duna-Majna-rajna csatornán is kipipáltuk az ötvenedik zsilipet. Aki völgymenet-
ben Kehlheimnél jobbra néz, láthatja, hogy a duna becsatlakozik. nem csak láthatja, 
érezheti is sodró lendületét. Kehlheim szép, rendezett város, az ember fiának kedve 
támad kikötni. igen ám, de komoly rakpartokkal várszerûen körül van zárva. 

nagyon impressziv, de kikötésre alkalmas hely nincs, itt nem várnak kishajókat, leg-
alábbis nem ilyen merüléssel. 

A Dunai szakasz
Mona útja10
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vitorlások erre nem járnak. Magas a part, sodor a duna, továbbmegyünk. Annál is 
inkább, mert biztatást kaptunk a vízügytôl, ha vasárnapig behajózunk a sió zsilipen, 
mehetünk a balatonra ezért aztán a lovak közé csaptunk. 

regensburg következik, majd az utolsó német település: jochenstein.
Mona száguld, el kell érni a nyitva álló siót, s akkor badacsonyba érkezünk, 

elôkelôôôn, akár egy brit naszád..
nem is számoljuk az akadályokat, wallsee, Melk, bécs, pozsony zsilipei.  

csúny következik. A hatalmas víztározón hajózunk órákig. A hajóutat mesterséges 
kôszigetek jelzik. A partvédelem végeláthatatlan hosszúságban mesterien kiépítve. 
egy-egy sporttelep, szálloda már látható a néptelen parton, a Kite-osok csak meg-
szállottságból hasítják a vizet, infrastruktúra, nézôközönség semmi, kocsijaik a kihalt 
parton állnak. valószínûleg így kezdôdik minden klubélet, kívánjunk nekik szebb foly-
tatást. 

Gabcikovo. A tengertôl a kétszázhatodik és utolsó zsilipünk. lobogónk láttán az 
óriási zsilip kezelôje magyarul szól a mikrofonba, a hangerôtôl rezegnek a fák. elôre 
enged, most elôször, eddig mindig a „nagy vasak” mögött volt a helyünk a zsilipkam-
rákban. búcsúzóul rádión megköszöntük neki, igen szívélyesen kívánt jó hajózást.

délutánra járt az idô. A vízügyi hivatallal beszéltünk a sióról. A balaton vízállá-
sa 124 cm, 95 és 1o5 közé kellene beállítani, a sió nyitva, ha vasárnapig odaérek, 

badacsonyig úszhat Mona. ezen fellelkesülve kötöttünk ki péntek este Gyôr-Gönyû 
szotyolakikötôjében. 

igen, így neveztük el. érkezés után körülnéztünk, sehol egy lélek, rend, mit rend, 
maga a rend! elvágólag belôtt vagonok, rakodógépek, minden új és fényes, sehol 
egy hajó, sehol egy lélek. Mint a legények fordulnak a vasárnapi misérôl hazatérô kis-
asszonyok után, úgy követtek bennünket is a kamerák. A kutya sem zavart, tudtak 
érkezésünkrôl. Mi lehet a hatalmas silókban? Mit raknak itt a nagy hajók gyomrába? 
Mi csak galambokat láttunk önfeledten napraforgót csipegetni a silótároló környékén. 
Akkor hát ez lehet itt a nagy Gyôri szotyolakikötô. Miután ezt vaslogikával kikövetkez-
tettük, jólesô fáradtsággal tértünk nyugovóra, holnap irány szekszárd és a sió. 

ám azonnal újabb telefon érkezett. A hivatal sajnálkozva közölte, hogy a belügy magá-
hoz vonta a tavaszi vízeresztés szabályait – pontosan a tavalyi anomáliák miatt – és hajó-
zási tilalmat rendelt el a sión. egy darabig értetlenkedtem, mikor hajózható a csatorna, ha 
nem magas vízállás idején? de beláttam, hogy nincs mit tenni. hazaérkeztünk. 

Megrendeltem a kamiont. Majd úgy fogom fel, hogy ennyivel én is hozzájárultam 
a balatoni vitorlázás ez évi biztonságához. és kész. 

A reggeli ham and eggs után pettenkoffer sanyi is elbúcsúzott. felmászott a nyolc 
méteres partfal vaslétráján, a csomagjait kötéllel felhúzta, viszlát sándor, viszlát 
badacsonyban. 

Mona útja10Mint a legények fordulnak a vasárnapi misérôl hazatérô kisasszo-
nyok után, úgy követtek bennünket is a kamerák. A kutya sem 
zavart, tudtak érkezésünkrôl.
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Mona útja10

egyedül maradtam, hol is kezdjem a szállításra felkészítést? talán elôször kiszere-
lem a jelzôárbócot. hosszú lesz a hétvége. ránéztem a logra: 2843 km. 

(egy 40 km-es szakaszon elfelejtettük bekapcsolni a mûszert a rajnán..) ..csak 
a sió hiányzott a 3ooo-hez, de mindegy is, mert a szürkebarát-grappa is elfogyott 
már… 

utunk ezzel véget ért. Még néhány zabszem, daruzás, szállítás, és „Mission 
accomplie” – küldetés teljesítve. 

izgalmas, nehéz, fárasztó, hosszú, de gyönyörû utunk volt. Most majd a földön 
járunk. utunkon számtalan barátság kötôdött, azóta is jönnek a mailek, sMs-ek, jókí-
vánságok. nagyon sok hálával tartozunk olasz, francia, svéd, norvég, német baráta-
inknak, köszönjük a segítséget, önzetlenséget, együttérzést, barátságot, amellyel hoz-
zájárultak utunk sikeréhez. 

nem ejtettem szót azonban mindazokról, akik hivatalukon túlmenô szívélyességgel 
és igyekezettel tettek meg minden tôlük telhetôt. 

Köszönettel tartozom a hajózási felügyelet munkatársainak, a Gyôr-Gönyû-i 
ro-ro kikötô elnök-vezérigazgatójának, pintér ákos úrnak, telepvezetôjének dietrich 
úrnak és a telep valamennyi dolgozójának szíves segítségükért. 

Gyôri hajós barátaimnak, tárkányi lacinak és Kárpáti tibinek, akik ugrottak segít-
ségünkre, azonnal.  hasonlóként boda Gabinak, boda évának és Alainnek a jóelôre 
megküldött hajózási térképekért és pilotkönyvekért. 

nemkülönben csiszka Antal gyôri és badacsonyörsi lokálpatrióta barátomnak. 

A Kisalföld szerkesztôjének fábián Györgynek és fotósának, akik szintén lemásztak 
a nyolcméteres függôleges vaslétrán egy riport kedvéért. 

Mindez az út befejezéséhez kötôdik, de számtalan segítséget kaptam már a terve-
zés idôszakától kezdve feleségemtôl, Kárpáti Katitól, aki legalább olyan skipper, mint 
én, ám most nem jöhetett velünk, minden rossz mozdulatra ügyelnie kell instabil csi-
golyái miatt. naponta beszéltünk, és sokszor gondoltam rá a háborgó tengeren is, 
paradox módon ilyenformán: de jó, hogy Kati nincs most a hajón… 

és… köszönettel tartozom két megszállott társamnak is, Kötél janinak és 
pettenkoffer sanyinak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek ezen az úton – leg-
alább is nálam. 

Kötél jani feleségérôl Krisztirôl és kislányukról a kis Krisztirôl hálátlanság lenne meg 
nem emlékezni, hiszen ôk csak elbáig jöhettek velünk. portoferraio-ból szomorúan 
visszafordultak, de az elôkészületekbôl bôségesen kivették részüket, mielôtt egy tel-
jes hónapra minden gonddal magukra maradtak.

Mi pedig ennyivel és egy csodálatos utazással lettünk gazdagabbak. ha megte-
hetjük, megosztjuk élményeinket minél szélesebb körben. Mesélünk, mesélünk nap-
estig, még a könyvkiadáshoz meglévô anyagok összeszerkesztése is ránk vár. van 
még közel ezer fotónk és néhány videónk. Mi szívesen visszamegyünk gondolatban 
ezekre a gyönyörû helyekre. hagyják a „szalagkorlát-perspektivát”! tartsanak inkább 
velünk vízi úton európába…

Badacsonytomaj, 2013 május, Kárpáti Lajos, Pettenkoffer Sándor és Kötél János •

Mi szívesen visszamegyünk gondolat-
ban ezekre a gyönyörû helyekre. hagyják 
a „szalagkorlát-perspektivát”! tartsanak 
inkább velünk vízi úton európába…
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balatonkenese 
BFYC

Az elmúlt hétvégék antiszociális idôjárása nem 
kedvezett a hedonistákra építô kikötôi szolgálta-
tások profitábilitásának. A kihalt mólók, az üres 
parkoló és a fogvacogtató hideg csak a vitor-
lás közösség megszállottan versengô törpe 
de nagyon is kompetitív minoritásának kedve-
zett. Akik a kikötôt lazulós örömforrásnak tekin-
tik, azok lágy meleg szellôre szikrázó napsütésre 
és hûtötten élvezetes italok fogyasztására vágytak 
leginkább. 

na ez végre egy ilyen hétvégének ígérkezett. nálunk a bfyc-ben 
kitört a nyár. A hajókon megszûnt a barkácsolás, megjelentek 
az asszonyságok, a túlmozgásos gyerekcsapatok és az étte-
rem speciális ajánlatai. bálint a séf egy kóstoló-show kereté-
ben megkezdte áldásos küzdelmét, hogy éhségérzetünket 
egészséges táplálékkal csillapíthassa. A csíkos lekvárcsa-
lád ismerôit már nem lepte meg a belgacsokis, marcipá-
nos, csilis, rebarbarás és ki tudja hány féle eszméletlen 
finom naturális édesség, ahogy azon sem csodál-
koznak, hogy a chatni lehet ugyanolyan magyar 
termék magyar alapanyagokból, mint egy 
klasszikus lekvár.

KÉPEK

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151623630463972.1073741866.308535198971&type=3
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A hétvéGe leGfôbb AttrAKciójA A híres nevezetes 
idény nyitó fridzsider KupA KiírásábAn néMi elMozdu-
lás tApAsztAlhAtó – Minden bizonnyAl vAlAMi joGász-
eMber jószándéKú iGyeKezeténeK Köszönhetôen. 
eddíG is Két osztálybAn KüzdhetteK A versenyzôK: 
A fridzsiderrel rendelKezô és Az AnélKül hAjó-
zóK csoportjábAn. no ezen úGy látsziK vitA lehe-
tett, Mert idén úGy hAllottAM, hoGy csAK Az szá-
Mított fridzsideresneK AKineK A hûtôberendezése 
MûAnyAGbA inteGrálvA tAlálhAtó, tehát A drótos 
hûtôtásKás Már neM.
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Kóstoltunk tökmag és szôlôolajat, ittunk eszméletlen finom természetes alap-
anyagból készült szörpöket, megízlelhettük a nobilis pálinkáit, de csak a külön-
leges mangalica kolbászok és sonkák jelenlétének köszönhettem, hogy nem 
váltam hithû vegetáriánussá.

A hétvége legfôbb attrakciója a híres nevezetes idény nyitó fridzsider kupa 
kiírásában némi elmozdulás tapasztalható – minden bizonnyal valami jogász-
ember jószándékú igyekezetének köszönhetôen. eddíg is két osztályban küzd-
hettek a versenyzôk: a fridzsiderrel rendelkezô és az anélkül hajózók csoport-
jában. no ezen úgy látszik vita lehetett, mert idén úgy hallottam, hogy csak 
az számított fridzsideresnek akinek a hûtôberendezése mûanyagba integrálva 
található, tehát a drótos hûtôtáskás már nem.

21 hajó küzdelmébôl kikerülô gyôztesek a megdicsôülésen túl balaton szele-
teket vehettek át, hogy ki mennyit az nem volt öszhangban az elért helyezés-
sel, de óvástárgyalás így sem hátráltatta a díjkiosztót.

e közben a szomszéd kikötôben a biztosítók és a bankok képviseletében 
szálltak vízre a szakmai regatták egyik kiemelkedô eseményére összesereglett 
versengôk. A nagy presztízsû vetélkedés színvonalát jól szemlélteti, hogy a neve-
zett hajók között láthattunk a profi mezônyökbôl is jól ismert rohanógépeket, 
vagy olyan klasszikus fahajókat mint a tramontana, vagy a scirocco, de a 70-es 
osztály legjobbjai is tükrözték az induló csapatok elszántságát. A szél hiánya 
nem kedvetlenítette el a versenyzôket, gyakorlatilag nem maradt el futam szélhi-
ány miatt, ami elsôsorban a rendezôk rugalmas hozzáállásának is betudható. 

Amíg a hirtelen kitört kánikulát szombaton egy könnyû nyári zápor még 
elviselhetôvé tette, addig vasárnap a bankárokat már az aligai bójáknál be kel-
lett futtatni, nehogy megszúrja ôket a nap.

Mire a versengô mezôny visszavánszorgott a kikötôbe, feltámadt a szél és az 
év talán legnagyszerûbb körét róhattuk le a Keleti medencében.

A lemenô nap már már közízlést rombolóan aranyló sugarai megunhatatlan 
díszletet varázsoltak a tó köré, jó alkalmat teremtve egy koccintásra. • Gerô 
András
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Keleti

túra #2

#1

#3
#4

GelenCSér GYörGY (Merlin)

sióFoK
Egyre lejjebb bukik 
a nap, lépkedünk 
vissza a hajó felé. 

Egyszerûen, jól érez-
tük magunkat.

balatoNFÜrEd
Beugrunk Füredre, 
lássak valami szépet 
is ebben a majom 
világban. 

balatoNFÖldVÁr
Felsétálhatunk a magas-
partra, ahonnan az egyik 
legszebb kilátási pontból 
gyönyörködhetünk a dél-
nyugati medencében.balatoNszÁrszó

Kedvenc költôm, minta-
képem emlékmûvét lát-

notok kell.



enyhe északi lengedez az ezüstösen csillogó májusi reggelen. A déli partot még 
pára fedi, Gps mutatja az irányt. egyenesen húzunk, mivel már déltôl viharok 
várhatók, márpedig a tegnapiak után nem kívánunk a nyílt vízen találkozni velük. 
három éve, csak pár sort szenteltem e jeles városnak  . nem tartozott a ked-
venc helyeim közé. zajos, poros, temérdek ember, városi forgatag, sok bóvli 
árus. nézzük, mi lett belôle. 

A piros kikötôoszlopon arany angyal, kezében békegalambbal köszönt, szipor-
kázó ragyogásával. orosz, civil szervezetek adománya. na, ilyen nincs ám min-
denkinek! ó barbárok, lássatok csodát! A keleti mólót viszont megemelik, ne 
csapjon át a magas víz. ez hasznos, csak legyen. Amikor eresztés folyik a sión, 
igen erôs a bejáratnál az áramlás. számítani kell rá.

A kikötô nem sokat változott. A vendéghelyek rövid sz@rok, a begörgô hullá-
mok ide-oda csapódnak a medencében, lötyögtetve a hajókat. ettôl még védett, 
tûrhetô, de ha nagy vihar készül északról, kérjünk a kikötômestertôl egy belsô 
üres helyet, ha van. ha nincs, meneküljünk egészen be a daru alá éjszakára.

A kikötôi terasz kocsma szokásosan elegáns és nagyon kellemes. A felfelé 
vezetô út mentén, a soron több csehó is van. elfogadható árakon, jó magyaros 
kaják, hideg sör. A borok felejthetôek, fröccsnek elmennek. A sarkon a halsütô 
szakadt, de amit kínál az nagyon jó: sült hal több féle, hamburger, italok. 
Kipróbálhatja aki szereti, valódi keszeg is van tele szálkával, ahogy az való. végig 
csámpázunk a fô utcán, a víztoronynál ámulok és bámulok. Autók számûzve, 

virágok, minden csodaszép, elegáns és tiszta. Torony gyönyörûen felújítva, 
áruház „ránc felvarrva”. 

nyoma sincs a szocreál betonkolosszusnak. széchenyi emlék szökôkút, min-
den, ami kell egy város fôterén. és mögötte a park, hemzseg a szebbnél szebb 
bronz és kôszobroktól, mûalkotásoktól. rá sem ismerek a hajdani ricsaj és 
porfészekre. Kezdem nagyon jól érezni magamat. egyáltalán nem zavaró szá-
momra a Kálmán imre kultusz, hisz ide való, vagy nem? 

sétálunk a hajóállomás felé, és a sió túloldalán, a sínektôl az elsô párhuza-
mos utcában (batthyány lajos utca 7), az állomással egyvonalban kiszúrtunk egy 
háromcsillagos hotel éttermet, ami remek. hatalmas a választék, különleges vad 
kaják, kitûnô bor. nekem az ôzpecsenye vadász módra vörösborban jött be leg-
inkább. 

és hihetetlenül olcsó, a színvonalhoz képest. Kész hízó kúra. bátran ajánlom 
mindenkinek! Kár, hogy a kikötôtôl messze van. egyre lejjebb bukik a nap, lép-
kedünk vissza a hajó felé. egyszerûen, jól éreztük magunkat. A parkban még két 
mókus is láttunk a tavacska mellett. barátságos, kedves, elegáns és szép lett ez 
a város. örömmel írok ilyesmit, hisz ritkán adatik meg. Mennyire más érzés, mint 
például az „öreg tihanyi kikötô”. lehet jól is csinálni a fejlesztéseket. ezekrôl esik 
szó, amint a kokpitben vacsorázunk, borozgatunk. ez is jó, még a szúnyogok is 
kegyesek. lassan leszáll az est. távolban villámok cikáznak. ellenôrzöm a kikö-
tést, és irány aludni. Reggel korán indulunk. Cél a hazatérés lesz. •

Siófok, Siófok! 
Köszöntjük kedves 
utasainkat!
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„tavasszal mindig arra gondolok, 
hogy a fûszálak milyen boldogok: 
újjászületnek, és a bogarak, 
azok is mindig újra zsonganak, 
a madárdal is mindig ugyanaz, 
újjáteremti ôket a tavasz.”
Gelencsér György (Merlin)

http://porthole.hu/kikoto/meses-kelet-2641/
http://siofok.varosom.hu/latnivalok/muemlekek/Viztorony-3.html
http://siofok.varosom.hu/latnivalok/szobrok/
http://www.parkhotel.hu/
http://www.parkhotel.hu/


 80  

KIKöTÔ                    · Keleti túra: hazatérés

tavaszi túránk utolsó reggelje. Kellemes északiban szeljük a hullámokat. 
elmaradnak siófok szállodái. hát igen, a hajdani „ezüstpart”. Most „elátkozott part”. 
rengetegen nyaraltak itt boldogan heti váltásban, gumimatrac, pöttyös labda, szörf 
és vízi biciklikölcsönzô, szakszervezeti Kánaán. Most pusztuló betontorzók, orrig 
érô gaz, törött ablakok, rozsdás drótkerítések. néhol marcona biztonsági ôr kan-
dikál ki bódéjából, vagy goromba kutya vicsorog. el innen minél messzebb. Aztán 
zamárdi következik, de minek. pedig elkelne ide is valami kikötô. Mind kedvtelési, 
mind biztonsági szempontból, hiszen vihar esetén a „csô” elôtt jól jöhet egy mene-
dék. Született is rá terv. semmi sem lett belôle. Azaz hitvány telek-spekulációnak 
esett áldozatul. szégyen, hogy megvolt minden: a terv, a pénz, az akarat. folyt az 
engedélyeztetés, és a helyett, hogy úgy vonulnánk be a történelembe, hogy meg-
építtettük a város hajóállomását, nevünk mellé az kerül: elpusKáztuK (máshogy 
is kifejezhettem volna magam)! bezzeg, randa betonkolosszus wellness szálló az 
épült, szétzúzva a part látképét. ja, hogy erre van igény? A jól tejelô vendégek 
nem kíváncsiak a mocskos, szúnyogos, piócás, hínáros balatonra. hát jó, de akkor 
miért ide kellett rakni?!

bánatomban hátat is fordítok e szomorú helynek. beugrunk füredre, lássak 
valami szépet is ebben a majom világban. tagore sétány: a nagy parkoló mögött, 
volt Kalóz étterem. Most Medgyessy-Kovács Gyula festômûvész mûterme, kiállí-
tása, kertjében borozó. Az ujjával keni az olajat a vásznaira, jellegzetes, eredeti, 
hogy tetszik vagy nem, az már ízlés dolga. nekem nem igazán az esetem, de pár 
pohár bor mellett jól elbeszélgettünk. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ekko-
ra mûvész szentelt ránk pár percet. A borok pedig kiváló környékbeli pincékbôl 
fakadnak. érdemes betérni hozzá, ki ne hagyjátok!

tovább indulunk. tihany ugye kerülendô az építkezés miatt, ami azóta jóformán 
semmit nem haladt. elérjük a „csövet”. A bóják már kint vannak, jelzik a hajózó út 
határait. vegyük ôket komolyan. átérünk a kompjáraton. fehér ragyogással fogad 
a nyugati medence. április – májusban mindig ez az érzésem. fehér és üde zöld. 
A június – július ezüst, míg augusztus – szeptember arany csillogású. október végén, 
a szürke száz árnyalatában, nedvesen didereghetünk. és befutunk földvárra.

A vendéghelyek balra találhatóak a kis móló mögött. védettek, cölöpösek, de 
a hajók keresztben állnak a balatonról nézve, tehát oldalba kapják az északit. 
lötyögnek is rendesen alkalomadtán. Mi persze most a saját stégünkhöz állunk. 
Megjegyzem, minden túrám indulásakor szólok a kikötômestereknek, hogy mikor 
érek haza, így lehetôségük van addig vendéghajókat odairányítani. nagyon szeretik 
ezt a szokásomat, másnak is ajánlom. 

zoliék kínálata a csigaházban változatlanul remek, kifizethetôség határá-
ig drágult. és egy jó hírrel fogad: megvette a „Marika büfét”, ami ugye évek óta 
döglôdött. „bigaház” lett belôle, végre friss oldalas, fûszeres hurka – kolbász, jó 
bor, hideg sör, udvarias pultosok. na, így mindjárt más, ide is lehet jönni! reggel 
7 órától nyitva!

de mit lehet itt csinálni? persze, ha a szabadtéri színpadon van valami ked-
vünkre való, megnézhetjük. esetleg felsétálhatunk a magas-partra, ahonnan az 
egyik legszebb kilátási pontból gyönyörködhetünk a délnyugati medencében. 
útba esik egy szerény büfé, itt egy unicumot szoktam legurítani. csak üveges 
italok vannak, meg kemény székek. távcsövezni viszont lehet, a rév felé. lefelé 
jöhetünk a lépcsôn, a turistaúton, de csak saját felelôsségre, mert a löszfal a sok 
esôtôl omlik.

visszaérve a kikötôbe, a „Galambszigeten” is érdemes figyelmesen körülsétálni. 
A nyugati oldalon, délelôtt, napsütéses idôben, láthatunk a nádszálakra felkapasz-
kodott siklót, vagy kockás kígyót, amint melegszik.

ha szerencsénk van, még mocsári teknôs is kerülhet a szemünk elé. A lényeg, 
hogy alaposan nézzünk körül, lassan mozogjunk, hogy ne riasszuk el ôket.

szóval, akad azért itt is látnivaló. ha mindezzel nem elégszünk meg, kölcsö-
nözzünk bringát, vagy szálljunk fel egy megállónyit a vonatra, és látogassunk át 
szárszóra. Kedvenc költôm, mintaképem emlékmûvét látnotok kell. lehet rajongani 
érte vagy megbotránkozni, de közömbösnek maradni nem!

szárszónak is egy a vége, hazaértünk. Most kicsit megpihen a rheA. Keleti 
túránk véget ért. és a tavasz is. Következô utunk, már nyári kirándulás lesz, nyu-
gatnak indulunk. De errôl majd legközelebb, addig is jó szelet!  •

Hazatérés
#2#3#4„Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,

hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklô sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!”
Várnai Zseni

http://porthole.hu/kikoto/alom-alom-edes-alom-3531/
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szélvédô páramentesítô ventilátor

solar ventilátor

ventillátor 12v 3seb.,sirocco kabin ventilátor

solár ventillátor akkus

A ventilátorok üzletünkben kipróbálhatóak és megvásárolhatóak. 
A választék megtekinthetô és megvásárolható webáruházi ajánlataink között is. 

A teljes, angol nyelvû katalógus letölthetô itt. 
A caframo, kanadai cég hajókba is javasolt csendes ventilátoraival nyerte meg a vásárlók bizalmát.

Többféle kivitelt tartunk raktáron:
• hordozható, elemes kivitel
• asztali, elemes kivitel
• falra vagy bárhová szerelhetô, 12v-os és 24 voltos kivitel.
(x)

Meleged van?
ebben a hirtelen jött nagy melegben nagyon aktuális a Maritime hûsítô ajánlata.

Megérkeztek a caframo ventilátorok 12 és 24 voltos változatban. 
vegye-vigye, hogy ne legyen melege!

ventillátor solar rm.akkus

ventillátor 24v 3seb., sirocco

ventillátor 12v áll.seb. Kona ventillátor 24v 3seb. bora

ventillátor solar rm.akkus

ventillátor 12v szélvédő páram

http://www.maritime.hu
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/szellozes/ventilator/
http://maritime.hu/images/Caframo/caframo%20marine%20catalog%20international-1.pdf
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Az optimist – látszólag – a világ legegyszerûbb hajója. Apró, sarkos test, gaffos 
árboc, egyetlen vitorla. A hozzáértôk számára azonban világos, hogy számtalan állítási 
lehetôség teszi személyre szabottá ezt a kis versenygépet, amely a világ legelterjedtebb, 
legnépszerûbb ifjúsági hajóosztálya. állítható az árboctalp, számtalan módon a vitorla, és 
a versenyzôk testsúlyának megfelelôen választható a rudazat és az uszony. egy átlag maláj 
15 éves mégsem akkora, mint egy kamasz svéd… éppen ez az esélyegyenlôség tette ilyen 
elterjedté az optimistet az egész világon. 

Ami balatonföldváron az elsô napokban kiderült: ezt a világversenyt körülveszi a csúcs-
technológia légköre. egyebek közt ezért is lett a verseny fô támogatója a Microsoft, a világ 
legnagyobb számítástechnikai eszközszállító és szolgáltató cége. széles termékválaszté-
ka az operációs rendszerektôl és alkalmazásoktól kezdve az összetett hálózati szoftvere-
kig, üzleti szoftverekig és internetes technológiákig terjed. A céget william h. Gates és paul 
G. Allen alapította 1975-ben. Mára a világ több mint 90 országában van jelen, dolgozóinak 
száma pedig meghaladja a 80 000 fôt.

A Microsoft számára különösen fontos a fiatal tehetségek támogatása – a youthspark 
program keretén belül az egész világon azon dolgozik, hogy legyen szó fiatal programozók-
ról, szoftverfejlesztôkrôl vagy vitorlázókról, életkezdésüket, karrierjük kibontakozását segítse. 
A technológiai támogatás mellett így a Magyar vitorlás szövetséggel kötött szponzorációs 
együttmûködés eredményeként a 2013. június 29-e és július 7-e között az optimist osztály 
részére megrendezendô európa-bajnokság hivatalos neve windows optimist eb lett, míg a júli-
us 2-a és 4-e között sorra kerülô ifjúsági távolsági vitorlásverseny a windows Kékpántlika elne-
vezést kapja.

papp istván, a Microsoft Magyarország ügyvezetô igazgatója az együttmûködés kapcsán 
elmondta: „Azért döntöttünk a támogatás mellett, hogy ehhez kapcsolódva a rendel-
kezésünkre álló technológiával a vitorlássportot, a legfiatalabb generációt is hely-
zetbe hozzuk. A Microsoft tevékenységével az élet minden területén a hi-tech jelle-
get erôsíti, rendszereket adunk, alkalmazásokat építünk. Ezek közül a szolgáltatások 
közül jónéhánnyal a közeljövôben találkozni fognak a hobbivitorlázók és a versenyzôk 
egyaránt.”

A windows arculata, értékei rímelnek az európa-bajnokság jellegzetességeivel. A spartacus 
vitorlás egylet telepén az eddigi egy helyett erre a hétre négy egymástól független wifi hálóza-
tot kellett kiépíteni. és nem csak azért, mert a tizenévesek kezében a partra érkezés után egy jó 
hideg palack nestlé Aquarel ásványvíz mellett már ott zizeg az okostelefon vagy a tablet. olyan 

nyomkövetô rendszer mûködik majd a futamok alatt, amely néhány perces késéssel teljeskörû 
információt ad az interneten keresztül mind a kétszázötven hajó pályájáról, út- és sebességada-
tairól, sorrendjérôl. A földvári vitorlástelep mûhelyében állt fel a tractrac rendszer központja, amely 
kontrollálja az egész nyomkövetô rendszer mûködését. A hajókból a kis Gps jeladók a vodafone 
Gprs hálózatán juttatják el jeleiket a dániai szerverközpontba, innen a kiszámolt, feldolgozott 
adatok az interneten át jutnak el a felhasználókhoz. Mindez természetesen a spartacus.hu web-
oldalon keresztül is elérhetô lesz. 

vajon mi az oka a legkorszerûbb technika ilyen magas szintû használatának? tenke tibor, 
olimpikon vitorlázó, a Magyar optimist osztályszövetség elnöke elmondta: „ Az optimist hajóosz-
tályt mindenki nagyon komolyan veszi a világ vitorlássportjában. A londoni olimpián induló vitorlá-
zók hetven százaléka eredményes volt ebben a hajóosztályban. ha elôre tekintünk, ez azt jelenti: 
a 2020-as olimpia akár több érmes vitorlázója is itt vitorlázik most balatonföldváron. Az egész 
sportág érdeke, hogy ôk és edzôik már most mindazt a technológiai támogatást megkapják, 
mint a legnagyobbak.”

Az itt versenyzô, a világ minden tájáról érkezett 16 év alatti vitorlázók az igazi facebook 
generáció tagjai. nem véletlen tehát, hogy a földvári verseny facebook oldala már a tulajdon-
képpeni futamok elôtt is teljes gôzzel üzemelt. A facebook.com/optieuro2013 oldalon a leg-
több csapat bejelentkezett, saját fotóikkal, megjegyzéseikkel teszik élôvé, valóban közösségi-
vé a verseny arcát a neten. pörögnek a windows optimist európa-bajnoksággal kapcsolatos 
twitter üzenetek is a virtuális térben, s az üzenetek küldéséhez vagy fogadásához használt 
eszközökön ott dolgoznak a Microsoft fejlesztései. A windows logó, a brand ezúttal elôtérbe 
került. ott van a versenyhajók oldalán, a parti lobogókon, a bójákon, a plakátokon, a trikó-
kon. A lényeg azonban azokban az eszközökben, szoftverekben van, amelyek a háttérben 
mûködve segítik a verseny megrendezését, internetes visszhangjának létrehozását, és a fiatal 
versenyzôk mindennapjainak immár elidegeníthetetlen részei. (x)

Csúcstechnológia a vízen
Windows optimist Európa-bajnokság, balatonföldvár

http://www.maritime.hu
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Windwiser
innováció az információban! egy új, magyar 
fejlesztésû hajózási rendszer segítheti ezen 
túl a kapitányok dolgát. Megmutatjuk azo-
kat a mûszereket, amelyek mindent meg-
mutatnak a hajósoknak.

VidEó

http://www.maritime.hu
http://www.youtube.com/watch?v=mCYO-Y-_NCI 72


dÁTUM PrOgrAM HeLysZÍn Web
2013.07.01–07.05. természetjáró túranapok Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2013.07.01–07.07. balatonfüredi Mûvészeti fesztivál balatonfüred www.balatonfured.hu 
2013.07.01–08.20. „jó estét nyár, jó estét Keszthely!” Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.07.01–08.31. reneszánszkori vígasságok vidám színdarab naponta- korabeli udvari élet bemutatása nagyvázsony www.kinizsivar.hu
2013.07.01–08.31. Animáció balatonföldvár www.balatonfoldvar.info.hu
2013.07.01–09.29. Kultkikötô – balatonföldvári szabadtéri színház balatonföldvár www.kultkikoto.hu
2013.07.03–07.06. viii. térzene fesztivál balatonföldvár www.balatonfoldvar.info.hu
2013.07.04–08.22. Györöki jazzfiesta – Koncertsorozat balatongyörök www.balatongyorok.hu
2013.07.04–08.29. tihanyi orgonahangversenyek tihany www.tihany.hu
2013.07.05–07.06. iii. shs bAlAtour nemzeti település Kupa és vitorlás családi nap balatonszemes www.balatour.com
2013.07.05–07.07. xiii.balaton-ifjúság-Mûvészeti nemzetközi fesztivál balatonfüred www.furedkult.hu
2013.07.05–07.07. xiii.balaton-ifjúság-Mûvészeti nemzetközi fesztivál balatonfüred www.furedkult.hu
2013.07.05–07.07. iii. vonyarcvashegyi Kézmûves sörfesztivál vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu/programok
2013.07.05–07.07. copacabana caros zalakaros www.zalakaros.hu
2013.07.05–07.07. balatonlellei juliális balatonlelle muvhaz.balatonlelle.hu
2013.07.05–07.21. Almádi napok balatonalmádi www.pkkk.hu
2013.07.05–08.24. tihanyi szabadtéri játékok tihany www.tihany.hu
2013.07.05. i. balatonfûzfôi vizes nap balatonfûzfô www.balatonfuzfoinfo.hu
2013.07.06–07.07. lovasi napok lovas www.lovas.hu
2013.07.06–07.07. rizling vakáció badacsony www.badacsony.com 
2013.07.06–07.07. v. Gyenesdiási Keszegfesztivál Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2013.07.06–07.13. Groupama – otp balaton laser worlds 2013 laser 4.7 eb, vb balatonfüred www.balatonlaserworlds2013.com
2013.07.06–07.13. tóti nApoK lengyeltóti www.lengyeltoti.hu
2013.07.06. endrôdi-jókai bableves muri Alsóörs www.alsoors.hu
2013.07.06. Kukorica jancsi családi fesztivál Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.07.06. balaton-átúszás, (tartaléknapok: július.7., 13., 14., 20., 21.) révfülöp – balatonboglár www.balaton-atuszas.hu
2013.07.06. fonyódligeti nap fonyód www.balatonfonyod.hu 
2013.07.06. zAlAKArosi fürdô strAndbírKózó bAjnoKsáG zalakaros www.furdo-zalakaros.hu
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dÁTUM PrOgrAM HeLysZÍn Web
2013.07.08–07.12. természetismereti napközis tábor tihany www.bfnp.hu
2013.07.09–08.06. Kedd esti borestek csopak www.csopak.hu
2013.07.10–08.14. túra a Gejzírmezôn tihany www.bfnp.hu
2013.07.11–07.14. Gyenesdiási bornapok Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2013.07.11–07.14. balaton sound fesztivál zamárdi www.balatonsound.hu
2013.07.11–08.01. tapolcai nyár 2013. tapolca www.tapolcakft.hu
2013.07.11–08.15. túra a barátlakásokhoz tihany www.bfnp.hu
2013.07.11–08.15. zamárdi séták zamárdi www.zamardi.hu
2013.07.11. zenés csütörtöki esték felsôörsön felsôörs www.felsoors.hu
2013.07.12–07.14. ízek, táncok, jó szomszédok hévíz www.hevizgaleria.hu 
2013.07.12–07.14. Miénk itt a tér! Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.07.12–07.14. new orleans jazz fesztivál siófok www.kulturkozpont-siofok.hu
2013.07.12–07.14. x. Gyulaffy napok csobáncért Gyulakeszi www.csobancvar.hu
2013.07.12–07.14. bajor Gizi emlékév és utcaszínházi fesztivál balatonföldvár www.balatonfoldvar.info.hu
2013.07.12–07.14. bAlAtoni KApunyitó fesztivál balatonkenese www.hellobalaton.hu 
2013.07.12–07.14. balatino hétvége – latin zenei és táncprogramok balatonlelle muvhaz.balatonlelle.hu
2013.07.13–07.14. zAlAKArosi fürdô-copAcAbAnA strAndfoci KupA zalakaros www.furdo-zalakaros.hu 
2013.07.13. Komolyzenei koncert Alsóörs www.refdunantul.hu/lap/refalsoors
2013.07.13. balaton átevezés Alsóörs www.marathon.hu
2013.07.13. balatonboglári halászléfôzô verseny balatonboglár www.balatonboglar.hu
2013.07.13. i love balaton éjszakai futás balatonfüred www.ilovebalaton.hu/futas
2013.07.13. vi. bélatelepi nap fonyód www.balatonfonyod.hu 
2013.07.13. zAlAKArosi fürdô- strAndröplAbdA bAlAton bAjnoKsáG zalakaros www.furdo-zalakaros.hu
2013.07.14–07.21. Groupama – otp balaton laser worlds 2013 laser radiál nôi u21 eb, vb laser 

standard u21 eb, vb
balatonfüred www.balatonlaserworlds2013.com

2013.07.14. szent Mihály-dombi zenei esték vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu/programok
2013.07.17–07.21. jazz és a bor fesztiválja balatonboglár www.jazzesaborfesztivalja.eu
2013.07.17–07.21. 188. Anna-bál és kísérôrendezvényei balatonfüred www.balatonfured.hu
2013.07.18–07.21. xviii. balatongyöröki borfesztivál balatongyörök www.balatongyorok.hu
2013.07.18–07.21. csopaki fröccsöntô és parti ultiparti csopak www.csopak.hu
2013.07.19–07.20. 5. Keszthelyi folklór fesztivál Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.07.19–07.20. vii. fonyódi sörnapok fonyód www.balatonfonyod.hu 
2013.07.19–07.21. felsôörsi falunapok és búcsú felsôörs www.felsoors.hu
2013.07.19–07.21. villa filip napok révfülöp www.revfulop.hu 
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dÁTUM PrOgrAM HeLysZÍn Web
2013.07.19–07.21. xviii. Krisna-völgyi búcsú somogyvámos www.bucsu.krisnavolgy.hu
2013.07.19–07.21. város napjai zalakaros www.zalakaros.hu
2013.07.19–07.21. világzene fesztivál balatonlelle muvhaz.balatonlelle.hu
2013.07.19–08.04. badacsonyi borhetek badacsony www.badacsony.com
2013.07.19–08.18. Animáció és játszóház a strandokon zamárdi www.zamardi.hu
2013.07.19. fotókiállítás megnyitója Alsóörs www.alsoors.hu
2013.07.20–08.17. zenés esték a „balaton várában” szigliget www.szigliget.hu
2013.07.20. iii. fûz nap balatonfûzfô www.balatonfuzfoinfo.hu
2013.07.23–08.14. Községházi esték Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2013.07.24–07.28. xv. pannónia-nitrokémia Kupa nemzetközi egyéni sakkverseny balatonalmádi www.pkkk.hu
2013.07.24–07.28. xxi. vonyarci boros forgatag vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu/programok
2013.07.25–07.27. 45. Kékszalag vitorlás verseny balatonfüred www.hunsail.hu, www.kekszalag.hu
2013.07.25–07.28. vi. siófolk fesztivál siófok www.kulturkozpont-siofok.hu
2013.07.25–08.18. xiv. Keszthelyi nyári játékok Keszthely www.keszthelyinyar.hu
2013.07.25. Kristóf nap Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2013.07.26–07.28. nosztalgia parti balatonlelle muvhaz.balatonlelle.hu
2013.07.26–08.04. Mûvészetek völgye Kapolcs www.muveszetekvolgye.hu
2013.07.26–08.04. xx. fonyódi nyári fesztivál fonyód www.balatonfonyod.hu 
2013.07.26–08.05. xxi. vonyarcvashegyi nemzetközi festômûvésztelep vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu/programok
2013.07.26–08.06. hungarikum és pálinka fesztivál balatonalmádi www.balaton-almadi.hu
2013.07.27–07.28. Almádi Kupa teniszverseny balatonalmádi www.balaton-almadi.hu
2013.07.27–07.28. ii. balatoni halételek hétvégéje, halas ételek fôzôversenye balatongyörök www.balatongyorok.hu
2013.07.27–08.04. iii. sárkányfesztivál balatonszárszó www.balatonszarszo.hu
2013.07.27. halászlé fôzô piknik /verseny és kulturális mûsor Alsóörs www.alsoors.hu
2013.07.27. xiii. Györöki tûzoltónap balatongyörök www.balatongyorok.hu
2013.07.27. balaton Környéki fúvószenekarok találkozója Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.07.27. zAlAKArosi fürdô- strAndröplAbdA bAlAton bAjnoKsáG zalakaros www.furdo-zalakaros.hu
2013.07.28–07.28. egy csók és más semmi a pannon várszínház elôadásában nagyvázsony www.kinizsivar.hu
2013.07.28–08.04. szigligeti nyári napok szigliget www.szigliget.hu
2013.07.31–08.04. xxi. zalai borcégér – Keszthelyi borünnep Keszthely www.balatonszinhaz.hu

 86  

POrTHOLe · 13/07



100%
vitorlázás

2013. # 041

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk4 444

100% vitorlázás


	audi: 
	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	hu 6: 
	Page 7: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 


	allianz 2: 
	Page 26: Off
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 



