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1év
a cikkek cikke! 
Ilyen volt 2013

szerzô: szutor ferenc

feJ-lehAJtvA, lábuJJAl homoKbA rAJzolGAtvA, szóvAl AmolyAn 
széGyenlôsen JeGyzem meG: már-már hAGyomány, hoGy Az év 
véGére összefoGlAlJuK, mi is történt A szezonbAn és Azon Kívül. 
4 éve vAn ez íGy évrôl évre, szóvAl, Azért méG nem eGy ÚJévi len-
cseevésnyi mÚltrA teKint visszA, de vAlAhol el Kell Kezdeni. 
átnézve Az idei ciKKeKet, Azt hiszem, KimondhAtJuK, hoGy 2013 eGy-
szerre volt A veszteséGeK és Az óriási brAvÚroK éve, nem csAK 
A hAzAi, hAnem A nemzetKözi vitorlássportbAn is. 
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52hét

A mi veszteséglistánk az év legelején indult tímár péterrel, aki nélkül Agárdon talán sohasem lesz már olyan az utánpótlás-neve-
lés, mint korábban. folytatódott fluck dórával, aki nélkülözhetetlen része volt a versenyrendezésnek, versenyzôi életünknek. Aztán 
vincz tibor, aki megint csak emblematikus figurája volt Agárdnak. Aztán ott volt októberben Gilicze lászló, aki egészen fiatalon tûnt el 
a balatonban, a fiatal és tapasztalt szörföst az egész hajós társadalom kereste reménykedve, de sajnos a legrosszabb forgatókönyv 
vált valóra. telegdy istván, a legendás sztáros 86 évesen san franciscoban ment el közülünk, és még aznap kaptunk két másik halál-
hírt is: pallás éváét és patta Gusztiét. éva része volt a fûzfôi kikötônek. nem volt nap, hogy ne jött volna le a hajók közé. Akár tél volt, 
akár nyár, mindig találkoztam vele és kutyájával, ahogy gurulnak a parton, vagy egyszerûen csak nézik a balatont és a hajókat. nélküle 
nem lesz olyan a kikötô. mint ahogy Guszti is hiányzik majd Alsóörsrôl és a jó kis bulizós-ivós túraversenyekrôl, örökké jó kedélyével. 

nemzetközi színtéren a szörfös világtól búcsúzott André paskowski, aki optimizmusával szeretett volna erôt adni az embereknek 
a halála elôtt, videóüzenetével megrendítve a világot. Andrew „bart” simpson halála az igazán értelmetlen és feldolgozhatatlan ese-
mények közé tartozik. hajója „egyszerûen” felborult, ô pedig nem tudott kijönni alóla. mindez egy edzésen történt. A vitorlázás bizony 
veszélyes üzem. tartsuk ezt észben!

már-már törvényszerû, hogy a legolvasottabb cikkek között legalább egy a Kékszalagról szól. nem volt ez másként 2013-ban sem, 
ahol a második helyre került megállás nélküli kékszalag közvetítésünk! mi tagadás, jó idegrendszer kellett az idei versenyhez. voltak, 
akik 48-órát töltöttek vízen, hogy aztán a céltól szó szerint köp… karnyújtásnyira kapják meg a „dnf”-et. innen is nagy elismerés 
nekik. persze azért az élen is volt izgalom, hiszen farky remek taktikával húzott le a déli partra (vállalva ezzel az átmeneti hátrányt), 
hogy aztán neki jöjjön be a déli.

sAJnos Az olvAsottsáGi AdAtoKAt elnézve méG mindiG leG-
inKább A GyásszAl, vAlAmelyiK sporttársunK elvesztésé-
vel KApcsolAtos híreKet olvAssuK leGinKább. A születés és 
A hAlál AnnyirA felfoGhAtAtlAn számunKrA, minthoGy ez Az 
A Két doloG, Amit méG nem tudtunK irányításunK Alá venni, 
hoGy erre voltunK, vAGyunK és leszünK leGinKább Kíván-
csiAK. hAllottAm vAlAhol, hoGy Az embereK nAGy többséGe 
A leGhátsó oldAlon Kezdi el olvAsni A nApilApoKAt, A hAlálo-
zási rovAtnál.
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365nap
Az élsportot is igyekeztünk követni, ahogyan ezt tesszük mindig, mert idén aztán tényleg 
nagyon sikeresek voltak a magyarok itthon és a világban. Akár úgy, hogy mi mentünk a világ-
ba, akár úgy, hogy a világ jött hozzánk. Kezdôdött a laser Worlds tavaszi elôversenyeivel, majd 
a júniusi világbajnokság sorozattal, miközben földváron egy európai és egy világversenyt ren-
deztek. nemcsak két klub, a byc és a szpari, hanem a mi versenyzôink is bizonyítottak, vadnai 
Jonatán, aki amúgy alig versenyzett hazai vizeken, de az ellenfelek jó részét ismerte, övé is 
lett korosztályának vb és eb gyôzelme laser 4.7-es osztályban. A lányok között érdi mária 
már az év elején is feltûnt kiemelkedô tehetségével, de itt is bizonyított: az 5. helyet szerez-
te meg a lányok között. ôk ketten aztán mindent vittek a byte világbajnokságon is. de emlí-
teni lehet még a fiatalok közül virág flórát, aki gyönyörû hajrákkal, szép vitorlázással mindig 
ott volt az élvonalban nemcsak a 4.7-es, hanem egy héttel késôbb a radialok világbajnoksá-
gán is, optimistben pedig erôss lorándot, Wolf szabolcsot és veenstra csengét, akik nagyon 
jól szerepeltek az eb-n. Aztán ott van berecz zsombor, aki a finn Gold cup-on .A legszebb 
hónapunk volt augusztus, amikor egyszerre mutatta meg magát a világnak három fiatal, a világ 
két különbözô pontján. vadnai Jonatán és érdi mária az usA-beli newportban, zsombi meg 
észtországban, tallinban. zsombi egész évben úgy versenyzett, olyan elegánsan és olyan len-
dülettel, hogy a magyar finnes világ megemelte a kalapját elôtte. és ez volt az elsô éve finnben! 
Az is nagy dolog volt, hogy aztán egy hónap múlva három nagymenô jött el szomszédos orszá-
gokból a magyar bajnokságra, ami bizonyította, hogy fontos nekik, hogy ezzel a fiúval verse-
nyezzenek.

A Kisszölgyémi-vezér-Kiss hármas is aktív és sikeres évet tudhat maga mögött, erre a korona 
a szeptemberi weymouthi világbajnokságon szerzett 4. hellyel került fel a korona!

vezér Károlyt abban a hajóban is lehetett látni, amely a balatonalmádiban megrendezett soling 
világbajnokságon litkey farkassal a kormánynál szintén bravúros teljesítménnyel fölényesen 
verte meg a világ solingmezônyét. 

tulajdonképpen az is hírértékû, hogy idén megtört a majthényi-domonkos páros uralma 
a repülôhollandi osztály felett, mert idén a szpariban megrendezett világbajnokságon „csak” 
a második helyen végeztek. mosolyogva írom, ôk lehet, hogy nem így fogják ezt, de kilenc világ-
bajnoki arany mellett elfér azért egy ezüst is… 

három nAGymenô 
Jött el szomszé-
dos orszáGoKból 
A mAGyAr bAJnoK-
sáGrA, Ami bizonyí-
tottA, hoGy fontos 
neKiK, hoGy ezzel 
A fiÚvAl versenyez-
zeneK
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A porthole életében is több újdonságról számolhattunk be idén. rögtön az év elején, amikor is „fektetett” formátumra állítottuk át 
elektronikus magazinunkat, ezzel reagálva a tartalomfogyasztási szokások átalakulására (ez de szép mondat). így monitoron és 
tableten is jobban olvasható a lap. Az átalakulásnak nincs vége, 2014 is tartogat még meglepetéseket azoknak a bizonyos átala-
kulásoknak megfelelôen. ha már a tartalomfogyasztásnál tartunk… idén indult el youtube csatornánk is, ahova került fel moz-
gókép minden nagyobb és több kisebb versenyrôl, meg néha csak úgy is. videóinkat idén több mint 10.000-szer tekintettétek 
meg! persze nem meglepô, hogy a legnézettebb anyag nem az összevágott, zenésített szerkesztett film, amiben órák aprólé-
kos munkája van, és a vágóprogram lassan összes funkciójának megtanulása, hanem a Kenesei robbanásról készült egyperces 
snitt. se vágás, se zene, se sztori. A világ már csak ilyen, akár tetszik, akár nem. nekünk meg tetszik!

történt azért még említésre méltó dolog az idén. nem véletlenül született több cikk az mvsz – mvK adok-kapokról, amit 
néha az olvasók sem tudtak követni. Jöttek-mentek a nyílt levelek, és mi is beszélgettünk a felekkel. A történetnek persze 
nincs vége, de majd meglátjuk, mit hoz a jövô. 

egy szép hajó, a Kékmadár története sem egyszerû. Ami tény: adott egy cirkáló, aminek a vízen lenne a helye, ez lenne min-
denki érdeke, hiszen egy ilyen szép vitorlás beragyogja a versenyeket, a kikötôket, a balatont, mindent ami 500 méternél 
közelebb kerül hozzá. helyette szép lassan szétszárad a patron, miközben pereskednek fölötte.

2012-ben mindenki temette a balatont, szó szerint: kiszárad, mert nem lehet tölteni; meg az iszap; meg a minden. Az elzár-
hatatlan sió az összeesküvés-elméletek melegágya, de a „déli parti telektulajdonosok” felmenôi is gyakran szóba kerülnek, 
ha egy-egy szezonban az átlagosnál alacsonyabb a vízszint. Aztán jön egy csapadékosabb év – mint mondjuk az idei – és 
mindenki elfelejti, hogy volt egyáltalán olyan, hogy ezzel foglalkoztunk. így megy ez évrôl évre, mint a tücsök, aki ciripel egész 
nyáron. Az már biztosan látszik, hogy 2014-nek különösen aszályos évnek kell lennie ahhoz, hogy ôszre megint a vízszint 
legyen a központi téma, de csak idô kérdése, hogy majd megint ne tudjunk kijönni a kikötôkbôl.

52hétvége
nehéz dolGA lehetett A versenysport bizottsáGnAK, AmiKor 
év véGén Ki Kellett válAsztAniA Az év férfi és nôi vitorlázóJát, 
vAGyis ebbôl A renGeteG KiemelKedô siKerbôl csupán Kettôt! 
Az idei eredményeKet Jelzi, hoGy A férfiAKnál több név is fel-
merült de véGül vezért Károlyt, A nôKnél pediG eGyértelmÛen 
érdi máriát válAsztottáK.
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ott vannak aztán a szélmalomharcaink. A yardstick elônyszámrendszer, – nyugodtan kimondhatjuk – szin-
te használhatatlan lett. A számok kiosztása tudományosan nehezen magyarázható. nem is lenne ezzel baj, 
ha teljesítményeknek megfelelôen korrigálnák az értékeket, hogy izgalmas maradjon a játék. helyette vannak 
a „tuti nyerôk” és „örök utolsók”, egy szóval status quo. ürülnek is kifelé a ys bajnokságok… Ki orc-be ki one 
design-ba menekül, ki pedig egyszerûen hagyja az egészet a p…. khm fenébe. 

hogy a balatoni motorhasználat szabályozása olyan messze van a realitástól, mint egy b16-os a földkerüléstôl, 
azt mindenki tudja. senki sem indul el két nappal korábban egy távoli versenyre, és senki sem hagyja ott 
a hajóját egy idegen kikötôben vasárnap este, ha nincs szél. uGyAnAKKor mindenkinek az érdekeit szol-
gálná, ha szabályozott körülmények között lehetne motorozni. A balaton nyugati fele sem lenne kizárva 
a versenyzésbôl, na meg a kikötôk is több bevételhez jutnának a nagyobb számú túrázónak köszönhetôen. Amit 
nem old meg a törvényhozás, azt megoldják a találékony emberek. ha kell „életmentés”, ha kell „vizitaxi”, vagy 
épp „kísérôhajó”. de aki nem szeretne átférni egy kiskapun, az jobb ha nem hagyja el a báziskikötôjét, vagy 
annak néhány kilométeres körzetét, hátha a 14-es év hoz valami változást.

hogy a mexikói törpekurvák hogyan is jönnek a vitorlázáshoz, azt szily lászló magyarázta el, az utolsó indexes 
napjai egyikén, méghozzá vezetô anyagban. A vitorlás társadalom egyik fele felháborodott, a másik fele meg jót 
nevetett rajta. Ami biztos, így legalább valaki beszélt a boatshow-ról, a szakmán és az aktív vitorlázókon kívül is. 
én mondjuk pont nevettem, de én már csak ilyen vagyok.

és hogy mi jön még ezután? természetesen egy átvitorlázott, sôt átversenyzett hétvége! mi megint így zárjuk az 
évet, és kezdjük a következôt. Jó szelet 2014-re is! •

8760óra

szerintem A 128 AlKAlommAl módosított AlAptörvényre sem 
csodálKozott rá AnnyirA Az eGyszeri pArlAmenti dolGozó, 
mint pomucz tAmásrA, AKi néhány társávAl elvitorlázott 
A dolGozószobáJA AblAKA AlAtt eGy szép máJusi délelôtt. 
hiábA AKi Úr, Az A dunán is leGyen Úr.
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én is azt teszem. sok mindent szerettem volna, amit nem sikerült befejez-
ni idén. mint egy soha el nem készülô hajó. Azt hiszem, ha az ember belekezd 
egy hajó megépítésébe, az olyan, mintha egy festményt kezdene el, vagy egy 
regényt megírni. elkezdeni még csak-csak, de hol a vége? mintha soha nem lenne, 
mindig úgy érzed, hogy még mindig hiányzik valami. Azt hiszem, ez azért van, mert 
ilyen az életünk. ezért a rohanás. minden nap azt hiszed, nem fejeztél be vala-
mit. Úgy érzed, egyre nagyobb tömeget görgetsz magad elôtt. pedig nem biztos, 
hogy ez így van. most például nagyon jó lenne, ha magát írná a magazin. leírná 
gyorsan azt, ami lényeges, ami mellett jó megállni, mint például az, hogy vannak 
még becsületes, kétkezi munkás hajóépítô emberek, akiknek a kezében soha nem 
áll meg a munka. Akiknek nagyon jó meghallgatni a történetét, csak le kellene írni.

Jó lenne megírni azt is, hogy elôkerülnek gyermekkori emlékek azzal, hogy soká-
ig eltûntnek hitt hajókat újítanak fel. szeretnék többet tudni a hungáriáról, ami talán 
hamarosan újraéledhet, na meg gyermekkorom állandó látványáról, a macókáról, 
amely fura színösszeállításával, púpos vas külsejével, a rajta élô 120 kilós néni-
vel és bácsival, papagájjal, kutyával sokáig üde színfoltja volt a füredi mólónak, s 
eltûnésével nagy ûrt hagyott maga után. most megjelent, Kenesén van és felújítják!

szóval azt kívánom magunknak jövôre, hogy minderrôl, meg még sok minden 
másról tudjunk írni. Kívánok befejezett, megszólalt dolgokat, még több gyémán-
tot, amit le lehet porolni, megcsiszolgatni, s kiderül, hogy mennyire csillog. Kívánok 
még mindnyájunknak befelé helyett kifelé fordulást. odafordulást másokhoz, hogy 

meglássuk, mi az, ami mûködik, amiben hinni lehet. Jó hallani, amikor valaki azt 
mondja, hogy a két kezében hisz. Azt hiszem, a munkában való hitünket is kicsit fel 
kellene éleszteni. senki sem véletlenül van ott, ahol van, és amiben van.

nem akarom szaporítani a szót, sok mindenrôl szeretnék, szeretnénk még majd 
írni nektek, de amit most mégis ki szeretnék emelni, az a köszönet. Köszönet, hogy 
olvastatok, köszönet, hogy néha elviseltetek minket, amikor az nehezebb volt és 
köszönjük, hogy támogattatok. 

de a mi magazinunk mégsem arról szól, hogy mi itt írogatunk nektek hol szóra-
koztatva, hol megbotránkoztatva, hol untatva benneteket. sokkal inkább szól arról, 
hogy folyton buzdítunk mindenkit az írásra, mert minden fontos, minden hír, és 
hiszünk abban, hogy aki minket olvas, az hozzánk hasonlóan a gyöngyszemeket 
keresi és találja. ezért most a legnagyobb köszönetünk azoknak szól, akik idén is 
mertek és akartak tollat ragadni, ha láttak valamit, ami tetszett, vagy ami éppen-
séggel zavarta ôket, vagy egyszerûen csak szerettek volna elbüszkélkedni hajóik-
kal, eredményeikkel. szeretnénk itt elmondani, hogy végtelen örömöt jelent nekünk 
minden egyes beküldött írás! nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezt megtette és 
reméljük, jövôre még többen hajlandóak lesztek erre!

Azzal szeretnénk nektek nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánni, hogy 
összegyûjtöttünk pár beszámolót arról, hogy melyik kikötôben milyen volt a kará-
csony, vagy az újév köszöntése. •
szeretettel, a Porthole csapata nevében én

nekem a karácsony
Kövendi eszter

neKem A KArácsony mindiG vAlAmi ÚJ. A születés, A viláGossáG. A viláG viláGossáGA. 
tAlán nem is véletlen Az, hoGy ilyenKor Az ember hAGyJA, hoGy ez A viláGossáG meG-
viláGítson mindent, Amit eddiG csinált, vAGy leGAlábbis ebben Az évben. ilyenKor nem 
bAJ eGy Kis önKritiKát GyAKorolni.



Milyen a kikötô karácsonykor? Csendes. 
A Marina Fûzfôbe is beköszöntött a tél, sôt 
lassan megjön a Jézuska is. A hajók a parton 
várják ezt a nemes pillanatot. mi tagadás sok 
vitorlás nincs felkészítve a rendkívüli alkalomra. 
ünneplô ruha nélkül nyári díszben tûrik a mínu-
szokat. szerencsére legalább ennyi hajót készí-
tettek fel gondos kezek a hosszú téli szezonra. 
vitorlák leszerelve, motor téliesítve, hajó lepony-
vázva. ez a minimum.

A sirályok most a kikötô urai. egymással 
beszélgetve repülik köreiket a kikötô felett. egy-

egy cölöpre leszállnak, majd tovább is rebben-
nek gyorsan.  nyáron sincs ez másképp, sôt 
a kacsák is ugyanígy úszkálnak a mólók között. 
most viszont nincsenek ott a szép hajók, amiken 
elmélázna a szem.

A lobogókat egykedvûen taszigálja a szellô. 
ô is tudja, hogy tavaszig itt hiába is erôsít bele, 
nincs, aki meglovagolja.

A sirályban jól esik a forró kávé, talán soha-
sem esett ilyen jól. Az asztaldíszek azért vissza-
zökkentenek a jelenbe. december 22-e van, már 
csak kettôt kell aludni karácsonyig, aztán pedig 

jön a szilveszter. Jut eszembe, te mit csinálsz 
31-én éjfélkor?
A Marina Füzfô Sirály éttermében élve-
zed a remek ételeket? Vitorlás verseny-
zel a bavaria yacht clubban balatonlellén? egyik 
sem? még mindig van egy lehetôséged. online 
követheted a porthole szilveszteri expedícióját, 
ami 30-án indul Kenesérôl lellére, természete-
sen hajóval. elsején hajnalban érünk csak vissza. 
Közben lesz egy verseny, 1-2 remek lakoma, 
és vízen pezsgôpukkantás is. Az pedig már 
nagyon megy. : ) •

Karácsonyi kikötô
szutor ferenc
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http://www.marina-fuzfo.hu/
http://porthole.hu/programajanlo/bucsuztassuk-egyutt-az-oevet-a-siraly-vendegloben-8267/
http://porthole.hu/verseny/eloszor-vitorlazhatunk-a-balatonon-szilveszterkor-8255/
http://porthole.hu/verseny/eloszor-vitorlazhatunk-a-balatonon-szilveszterkor-8255/
http://porthole.hu/horizont/pezsgot-inni-mindenhol-jo-8265/


nálatok laknak-e állatok?
sokszor egyedül vagyunk a füredi kikötôben, ahol a tél közeled-
tével egyre inkább csendesedik az élet – gondolná a kívülálló – 
de a valóság egészen mást mutat. ilyenkor megjelennek a rókák, 
átvonuló vízimadarak tömegei és legnagyobb örömünkre pár éve 
vidráink is vannak. Két éve egy anya két kölykével rendszeresen 
hancúrozott a kikötôben. Jó étvágyukat mutatta a kikötô füvén 
hátra hagyott gyönyörûen kifilézett halak szálkaváza, melyrôl 
a környékbeli kóbor cicák lelkesen lerágták a fejet, persze csak 
ha gyorsabbak voltak, mint a rókák. Apropó rókák – nemrég 
olvastam itt a porthole-n a toportyánféregrôl (nádi farkas) – egyik 
évben közülük is volt három látogatónk. valóban csóróbban néz-
nek ki a díszes bundájú rókánál, de hasonlóan barátságosak és 
nem félnek az embertôl, ha van idejük hogy megismerjék. de 
ami a legmeglepôbb, hogy az elkényeztetett házi cicánkkal is 
barátságban vannak. évekkel ezelôtt a bakonyban átutazva lát-
tunk egy macskát játszani rókával. megálltunk az úton és nem 
akartunk hinni a szemünknek, arra gyanakodtunk, hogy talán 
mindkettô veszett. egy évre rá a mi cicánk is izgatottan kikéredz-

kedett a nappaliból és ajtónyitáskor meglepve láttuk meg a rókát, 
akitôl a cicánk nemhogy nem félt, hanem egyenesen mellé ült, 
egyértelmûvé téve, hogy régi haverról van szó. többször volt 
alkalmunk megfigyelni, hogy a cicánk barátkozik a rókafélékkel, 
míg az idegen macskákkal inkább területvédô, háborús a viszony. 
(Az egyik fotón a kék ládáról teljes nyugalommal szemezik a cica 
a rókával). 

A napokban megjelent egy vidra legény is a kikötôben – azért gon-
dolom, hogy hím, mivel igen nagy és egyedül jött – 10 perc alatt 
fogott háromméretes halat és filézés nélkül befalta ôket. Kifejezetten 
látszott, hogy élvezi fölényét, sok bukfencet vetve vadászott és nem 
hagyta zavartatni magát diszkrét közeledésünkre sem. van még egy 
vendégünk, akinek nagyon szoktunk örülni, a jégmadár. hihetetlen 
színeivel, gyors reptével elkápráztat, de a legizgalmasabb, amikor 
vadászik. A víz feletti ágon, korláton ülve meredten figyeli a vizet, 
majd villámgyorsan lecsap és egy szempillantás alatt újra a helyén ül 
csôrében a snecivel – olykor egyszerre többet is megfog. vajon hogy 
csinálja? •

A nApoKbAn meGJelent eGy vidrA leGény is 
A KiKötôben – Azért Gondolom, hoGy hím, mivel iGen 
nAGy és eGyedül Jött – 10 perc AlAtt foGott három-
méretes hAlAt és filézés nélKül befAltA ôKet.
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Kedves Porthole !
A mi kikötőnkben a karácsony, valami ilyes-
mi. Van fa,ami díszes, persze csak szolidan, 
a hajók pihennek és ők is ünnepelnek. Vár-
ják a hajósokat, velünk együtt, szilveszter-
kor egy napközbeni koccintásra, hogy közösen 
búcsúztassuk az évet. Évek óta szokás nálunk, 
hogy ezen a napon összegyűlünk a Zanzi tera-
szán. Én forralt bort és teát főzök, a vendé-
gek meg harapnivalót, süteményt, gyümölcsöt 
hoznak, de ha semmit az sem baj. Találkozunk, 
ami jó. Küldöm a képet is a fáról.
Üdvözlettel: Rick Csaba, Révfülöpről

Karácsony
BEsZáMoLÓk 2013

nekem 
a karácsony…
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Újév
A 2014-es tiszai újévi víz-party is jégtöréssel kezdôdött. Az újév elsô napján „fogadóvá” ala-
kult a szegedi vitorlás és kishajós oktató bázis.

Kilencedik éve, hogy a vitorlázás, a tisza és a vízi sportok szerelmesei az újév elsô napján 
találkoznak, hogy a víz-pArty keretében hódoljanak szenvedélyüknek, annak reményében, 
hogy az itt töltött kellemes percek jegyében telik majd az újesztendô.

bár az elsôként kifutó hajók még vékony jégpáncélt törtek a tiszayacht kikötôben, a nap-
sütés és a kellemes dK-i szél újabb és újabb vitorlásokat, kajakokat, sárkányhajót csalt ki 
a maros torkolatába.

folyamatosan érkeztek a volt tanulók, oktatók, hajósok és egy rövid, inkább csak szimbo-
likus értékû hajókázás után adták egymásnak a hajókormányt.

A parton újévi malacsült, hurka, kolbász, fogadta a látogatókat, a vitorlázásból, hajókázás-
ból visszatérôk gyors regenerálódásáról forró tea és sütemények gondoskodtak, a vidám 
hangulatot forralt bor fokozta.

mivel a lelkesedés az utolsó pillanatig kitartott a hajók leszerelése már sötétedés utánra 
maradt.

reméljük, hogy az év elsô napján történtek jegyében telik majd az újesztendô, és oktatás, 
sportolás közben  2014-ben is sûrûn találkozunk majd a Tiszán. •

Karácsony
BEsZáMoLÓk 2013

tiszai karácsony és szilveszter
Kipper GyörGy 

karácsony
meleg van és jó idô. idôjárási rekord dôlt meg teg-
nap, meg is kaptuk az elsô karácsonyi vitorlázós 
képeket. emlékezetes karácsonyi ajándékot kaptunk 
a kellemes déli szél formájában.

Az 500. futamot a boszorkánysziget – maros-
torkolat rekord kísérleten, karácsony másnapján vitor-
lással teljesítettük.

bár az elôrejelzésekhez képest gyengébb szél és 
a befagyott kikötôbôl való hosszadalmas kihajózás 
is hátrányosan érintett bennünket a futamidô szem-
pontjából, de így legalább idillikus körülmények között 
vitorláztunk. (2:31:10)

A hivatalosan  2006 óta dokumentált  8 km-es ver-
sengés vízen eddig nyolc sportág versenyzôi által 
került teljesítésre. vitorlás (63), kajak (143/, kenu (44), 
párevezôs (24), halászladik (14), sárkányhajó (117), 
úszás (2), búvárúszás (1).



A szilveszteri események videós összefoglalója.

ZEnE mozart – Kis éji zene VidEÓ szutor ferenc

A porthole mAGAzin bemutAtJA

123
 FILM

Szilveszter
i. sZiLVEsZtEri rEgatta 2013-14

http://www.youtube.com/watch?v=2b1L9R2jLIQ 120
http://www.youtube.com/watch?v=2b1L9R2jLIQ 120


A következô kategória azon emberek köre, akik a fenti eseményeket 
annyiszor, de tényleg annyiszor átélték már, hogy nem csak megfogadják 
„soha többet szilveszteri buli”, hanem valóban türtôztetik is magukat. ôk 
jellemzôen szûk csoportokba gyûlve szervezett módon, vagy valakinek a 
lakásán beszélik meg az idôjárás aktuális állapotát, na meg hogy a gye-
rekeknek hogy megy a suli. veszélyes, mert azért ebbôl még vissza lehet 
csúszni az elsô kategóriába, egy óvatlan pálinka körrel.

nem szabad megfeledkezni a megrögzött csakazértsemszilveszterezek 
típusú emberekrôl. ôk azok a renitens szabályelhagyók, akik nem hajlan-
dóak parancsra berúgni. minél nagyobb az utcáról behallatszó buli zaja, 
ôk annál erôsebben szorítják a fejükre a párnát, és közben azon morfon-
díroznak, hogy ki és miért találta fel a szilvesztert, meg úgy általában kis 
az a XIII. Gergely pápa.

vannak aztán azok, akik azt csinálják szilveszterkor, amit egész évben 
szeretnének csinálni.

elsô ízben hirdettek vitorlásversenyt december 31-re amire a porthole 

csapatát is meghívták. mivel ez a program éppen beleillett a már már 
általános szilveszteri tevékenységünkbe, szívesen fogadtuk a meghívást.

A túra 30-án reggel indult Kenesérôl. A balaton egy igazán pazar nap-
pal ajándékozott meg minket, amiben volt egy kis szél is, egy kis napsü-
tés is, le lebukó hattyúk is a nádas mentén, na meg csoportosan a vízen 
üldögélô, majd felszálló kacsák is (bár egyes vélemények szerint azok 
nem is kacsák).

A lellei fogadtatás már hozta a szilveszteri hangulatot. Ahogy befordul-
tunk a kikötôbe, már fel is csendült a harmonika, és mire lekötöttük a 
köteleket, valahonnan mindenkinek a kezében termett egy kupica pálinka. 
tudtuk, itt baj nem lehet. forralt bortól erôre kapva foglaltuk el szállásun-
kat bl bavaria yachtclub & Apartments nagy épületének legfelsô szintjén. 
nem éreztük tehernek a létet az adott szituációban.

A disznótoros vacsora este 7-kor vette kezdetét, melyet egy amolyan 
„stand up” elôadás követett. A elôadó nevét itt most nem írnám le, mert 
egyrészt nem emlékszem rá, másrészt még a végén valaki újra meghívja 

Mit csinálhat szilveszterkor 
az ember?
KézenfeKvô, hoGy hAtAlmAs bulibA KeverediK, AhonnAn tisztázAtlAn 
KörülményeK Között KeverediK hAzA. vAGy sehoGy. másnAp pediG len-
cse helyett fáJdAlomcsillApítóból vesz be uGyAnAnnyit. ezeK után 
meGfoGAdJA, hoGy Jövôre otthon mArAd.
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http://hu.wikipedia.org/wiki/XIII._Gergely_p%C3%A1pa


valamilyen hajós rendezvényre. A humorista egy sajátos válfaját ûzi ennek 
az elôadásmódnak, amibôl valahogy pont a poénok hiányoznak. Kb úgy 
találta meg a hangot a közönséggel, mint az ôslakos kínai rizstermelô egy 
ûrhajóssal. szóval sehogy. 

A jó hurka/kolbász, na meg a finom bujdosó borok hamar visszaparan-
csoltak minket a szobánkba, de a pihenés csak reggel 8-ig tartott, hiszen 
svédasztalos reggeli után rögtön kezdôdött a kormányosi értekezlet. 
18 egység 6 hajóval. A futamokat és a hajókat is sorsolják. 3 futam, min-
den futamban 6 egység, melyek közül minden futamból az elsô kettô jut 
tovább a döntôbe. ezután a döntôbe jutott 6 hajó küzd meg egymással.

minket a harmadik futamba sorsoltak, így volt idônk testben és lélek-
ben összeszedni magunkat. A móló végén állva figyeltük a virtuális pályán 
versenyzô valódi bavarira 32-eseket. ez több volt mint érdekes. valahol 
elrajtolnak a hajók, majd valamit megkerülnek, majd megint, és valahol 
befutnak. ennyit láttunk. A probléma az volt, hogy akkor sem lehetett 
ennél sokkal többet érzékelni, amikor már versenyben voltunk. ha éppen-
séggel nem merül le a telefon, és szépen mutatja a következô forduló irá-
nyát és távolságát, akkor sem egyértelmû, hogy akkor most az elôttünk 
lévô hajó vette a bóját? vagy nem vette? vagy mi akkor ha itt fordulunk 
venni fogjuk? szóval kicsit támolyogtunk a pályán, de nem csak mi. mint 
késôb kiderült volt csapat akinek 5 perc után kikapcsolt a telefonja, és 
onnantól találomra mentek. mondjuk a szervezôk elôre leszögezték, hogy 
óvás nincs, innentôl meg mondjuk majdnem mindegy is, hogy valaki 
veszi-e a bóját vagy sem. 

nyilván savanyú a szôlô, mert nem jutottunk tovább. Azért ez a vir-
tuális izé inkább a játék, mint a verseny kategória. csapatépítô progra-
mok remek kiegészítôje, de regattát szervezni rá kicsit izé na... persze 
azért itt sem rontotta el ez senkinek a kedvét, hiszen az esemény nem 
a kôkemény egymásnak feszülésrôl szólt.

Az eredményhirdetés után jutott idô kipihenni a verseny izgalmát, hogy 
aztán kezdetét vegye a szilveszteri vacsora. A bejárattól az asztalun-
kig kísértek minket, át az ünneplôsbe öltözött vendégseregen. mi ugye 
alapvetôen hajózós programot terveztünk, a vendégek meg alapvetôen 
szilveszterest. ennek megfelelôen ôk kiskosztümben, öltönyben, mi meg 
farmerben és termo pulcsiban ültünk neki a megszámlálhatatlan fogásnak. 
Komolyan mondom, hogy az év egyik étkezése volt ez! olyan finom volt 
minden, de tényleg minden, hogy a normál befogadóképességük több-
szörösét fogyasztottuk el. mire úrrá lettünk a leves, elôétel, fôétel, desszert 
sorozatokon, este 10 óra lett. ideje volt indulni.

A kibójázatlan lellei kikötôbôl nem teljesen sima dolog éjszaka kimenni, 
hiszen a maráson csak egy vékony csatorna vezet át. vettünk egy mély 
levegôt, és a Gps meg a reflektorok segítségével csak kitaláltunk a nyílt 
vízre. éjfélre a tervek szerint tihany alá értünk, itt füred és zamárdi között 
pukkantottuk el a pezsgôt, hogy boldog Új évet Kívánjunk egymásnak, és 
mindenkinek aki esetleg a bizonyos párna alá az okos-telefonját is bevitte.

Keneséig gyönyörködtünk a tûzijátékokban és a téli éjszakai balatonban, 
aminek igazán földöntúli hangulata van. csak javasolni tudom, másnapos-
ság ellen. Remek szilveszter volt! Jó szezont mindenkinek! • 

fotó

ez több volt mint érdeKes. vAlAhol elrAJtolnAK 
A hAJóK, mAJd vAlAmit meGKerülneK, mAJd meGint, és 
vAlAhol befutnAK. ennyit láttunK. A problémA Az volt, 
hoGy AKKor sem lehetett ennél soKKAl többet érzé-
Kelni, AmiKor már versenyben voltunK.
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Mitől lesz sikeres egy év? Talán attól, hogy sokan, sokfelé a világban 
vitorláznak át egyik évről a másikra?

Sikeres évzárás

Cadizban Érdi Mári győzedelmeskedett Laser 
4.7-ben, míg Standardben Tomai Balázs a máso-
dik helyen végzett a december 28-31 között 
megrendezésre került New Year’s Regattán. 

Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy Omanban 
a Laser Világbajnokságon Laser Radial ifiben 
Vadnai Benjamin világbajnok lett, míg öccse, 
Jonatán ötödik helyével az U17-es korosz-
tály dobogójának harmadik fokára állhat fel 

az újév 3. napján! Rengeteg munka és segítő 
családi háttér áll mögöttük, mi tudjuk, hogy 
ez az édesapa, Vadnai Péter győzelme is egy 
kicsit, ezért a gratuláció neki is ugyanúgy jár. 
A hazaérkezésükkor velük készült interjú,  
…és ami a sikerek mögött van. 

A mi csapatunk az Audi M5 Bavaria szilvesz-
teri regattán vett részt 17 másik egységgel 
együtt, miközben Szegeden is jégtörő víz-

partyt rendeztek, ráadásul jollékkal.
A Rolex Sydney to Hobarton is ottani idő 

szerint szilveszter napjának délelőttjén 
futott be az utolsó hajó, nálunk 10 fok körüli 
hőmérsékletek vannak, szóval nem túl évvégi 
a hangulat! 

Lassan kimondhatjuk: egész évben vitorlá-
zunk. Ha ilyen eredményekkel kezdjük az új 
évet, akkor mi lesz még itt idén! Hajrá! •

KöVeNdi eSzTeR

AUdi M5 Bavaria Oman VB Cadiz
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http://www.youtube.com/watch?v=Nxv9flga4JY
http://www.youtube.com/watch?v=2On290Ed5uM


Rolex SH

Tiszai víz party

Tomai Balázs

Érdi Mária
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325
HANSE VITORLÁZÁSRA

KÉSZEN

Kiinduló árért, teljesen felszerelve
KATTINTSON         & SPÓROLJON MAXIMÁLISAN

MAXIMUM

Balatonföi Yacht Club  | Balatonkenese
Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu www.hanseyachts.hu

HANSE 325 MAXI KIADÁS
Hogy a 2014-es szezon is jól induljon, olyan ajánlatot találtunk ki Önnek, amit valószínűleg még 
sosem kapott. Engedje meg, hogy megismertessük Önnel a HANSE 325 MAXI KIADÁSÁT. Ennek lényege, 
hogy Ön vitorlázható hajót kap alapárért, vagyis nem kell semmilyen extrát választania árlistánkról. Nos?

http://www.hanseyachts.com/us/about-hanse/maximum-325.html


gyerünk 
vitorlázni!
szutor ferenc

nem nem, most kivételesen nem úgy. A fenti felszólítás egy hiánypótló 
kiadvány címe, ami nem mellesleg ideális ajándék!

végre megjelent egy olyan fiataloknak szóló könyv, ami játékosan, 
képregény szerûen mutatja be a vitorlázást. nem traktálja a gyermeket 
felesleges szakkifejezésekkel, viszont színes ábrákon és a saját nyel-
vezetükkel mutatja meg nekik mindazt ami valóban fontos. A „Gyerünk 
vitorlázni!” 8-9 éves kortól már remekül értelmezhetô, de még 
a felnôtteknek is tud néha újat mondani.

hogy a tudásanyag nem légbôl kapott, arra garanciát ad a brit Királyi 
Jachtszövetség, hiszen az eredeti angol nyelvû könyv az ryA kiadásá-
ban jelent meg. ennél jobb ajánlólevél aligha szükséges.

Kopogtat a mikulás, de a Jézuska sincs már messze! ha nem félsz 
attól, hogy tavasszal az optimist hirdetéseket kell böngészned, akkor 
tényleg ez az ideális ajándék! bôvebb infromáció, megrendelés itt.  • 
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http://bookaboat.hu/gyerunkvitorlazni.html


forrás: mAGyAr vitorlás szövetséG

rövid összefoGlAló Abból, Ami minKet is érint. A magyar vitorlás 
szövetség december 19-i ülésén két tartózkodással elfogadta, hogy vezér 
Károlyt 2013-ban nyújtott teljesítményéért az év férfivitorlázója címben és elis-
merésben részesítsék, ezzel ô az elsô ember, akit legénységként ilyen elis-
merésben részesítenek. Aki tartózkodott, az más elbírálási rendszert szeretne 
a jövôben.

felmerült berecz zsombor idei kiemelkedô teljesítménye, de arra nem tér 
ki a jegyzôkönyv, hogy miért nem ôt választották. A nôknél egyértelmû igen-
nel mindenki érdi máriára szavazott. A díjak átadására a késôbbiekben kerül 
sor, arról igyekszünk majd beszámolni. elfogadták a nagyhajós bizottság ter-
veit és összetételét is, ezzel kapcsolatban figyelmetekbe ajánljuk soponyai 
Gézával készült korábbi interjúnkat, amelyben terveirôl, törekvéseirôl beszá-
mol, reméljük továbbra is, hogy abból minél több teljesül. felvetôdött végre 
a kék könyv helyett valami más! Kíváncsian várjuk!

idén sem bálozunk februárban! talán június elején, siófokon. Kész a 2014-
es versenykiírás! hamarosan mi is feltesszük a mi verziónkat, ahol hétvégékre 
bontva láthatóak a különbözô hajótípusoknak szánt versenyzési lehetôségek. 
versenysport-menedzseri pozícióra lehet jelentkezni január 31-ig az mvsz titkár-
ságán, részletek itt. •

az MvSz háza tájáról
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http://www.hunsail.hu/
http://porthole.hu/horizont/regi-arc-uj-szereplo-a-nagyhajos-bizotts-8249/
http://porthole.hu/horizont/palyazat-versenysport-manageri-allasra-8269/
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Érdeklődéssel olvastam a Porthole „Ér-tünk harcolnak, nem ellenünk”,”A vitor-lázásért féltékenység nélkül” cikkeit, ámde rájöttem, nem értem, mi a helyzet.
Egyszerű vitorlázó vagyok, aki szí-vesen tölti idejét a vízen, nem va-gyok tisztségviselője semmilyen vitorlás szervezetnek, így nem láthatok a kulisz-szák mögé, nem jutok bizalmas informá-ciókhoz. Alapvetően erre nem is lenne szükség, csakhogy az ember vitorlázgatva állandóan olyan szabályozásokba ütközik, amelyek nem föltétlenül nyerik el a tet-szését. Lásd új jogszabályok a Balatonon (horgonyzás), a kedvtelési hajós vizsga körülményei, ára, tananyaga stb., stb. hosszan lehetne sorolni. Nincs is baj, szabályok kellenek, azért tartjuk a bü-rokratáinkat, hogy kitalálják ezeket. És viszont, azért (is) tartjuk az érdekkép-viseleti szerveket, hogy a bürokraták-kal szemben minket képviseljenek, értünk lobbizzanak. Ilyen lenne a MVSZ.

Eljutott hozzám nemrégiben, talán a nyáron a MVSZ kérdőíve, amelyben szí-vélyesen érdeklődnek, hogy miben is lát-nánk a MVSZ szerepét. Én böcsülettel kitöltöttem, jelezve hogy fontosnak tar-tanám a fönt említett funkciókat, de a jelek alapján kevesen lehettünk, akik így gondolták. Persze annak a változat-nak is van létjogosultsága, hogy a MVSZ egyetlen feladata a versenyzés bonyo-lítása, utánpótlás nevelés és ezekhez a lehető legtöbb pénz megszerzése. A ci-

vilek pedig evickéljenek a vízen, ahogy tudnak.
Mindegy, érdekképviselet mindenképpen kell, no de kell-e kettő?
Mit csinál az egyik, mit csinál a másik? Alighanem kölcsönösen megpróbálják elha-lászni egymás elől a forrásokat, a vi-torlázás meg két szék között a földre ül. Aztán hogy is van ez, közgyűlésen levál-tanak egy vezetőt, az szól az állam elv-társnak és kap egy vadonatúj szervezetet, amelyben megvalósítja az álmait? Vagy nem is így volt? Nem értem… Félreértés ne es-sék, ez nem kritika csípőből, hanem kér-dések, mivel nem értjük a dolgot.
MVK? A vitorlás piknik, vagy mi a cso-da kiállításról tudomást szereztem a rendezvény előtt 2 héttel. Gondoltam, utánanézek a neten mi is ez, de írd és mondd, semmilyen információt nem talál-tam róla. A vezető hajós portálok nem hozták, a Millenáris programjában nem szerepelt, azt hittem, vicc az egész. Mégsem volt vicc, mert végül is megren-dezték, kíváncsi lennék, hányan látták, akik nem szakmabeliek. Egyúttal meg-néztem a MVK honlapját, akkor még üre-sen tátongott, (semmilyen megvalósí-tott programról, rendezvényről nem adott hírt, azóta már tájékoztattak a kiállí-tásról) holott, ha jól emlékszem, elég régen létezett már.

Hajós Klaszter? Ez jó! A hazai ha-jógyártást össze kell fogni, segíteni kell nekik! Ingyen kiállítási hely csak 

klasztertagoknak?- ez nem jó! Vajon meg-hívtak előzetesen minden hajóépítésben érdekelt iparost a klaszterbe, vagy ez megint a (viszonylag) nagyok hazai elit-szervezete?
Festetics Terv? Jó ez? Tapasztala-ti alapon az állami kezdeményezésekkel szemben nagy a civil ellenállás, még ak-kor is, ha ezek a kezdeményezések lát-szólag a polgárok érdekeit szolgálják. Érzésem szerint a járható út az lenne, hogy a civilek szerveződnek, érdekkép-viseletet hoznak létre (MVSZ vagy tőlem MVK) az jelzi az igényeit az állam felé, az állam segít, vagy nem segít. Ha nem segít, akkor addig lobbizik, míg végül segít.
Ha a politika kezdi megmondani, hogy mi jó nekünk és hogy mi tulajdonképpen mit szeretnénk, az általában balul sül el. Mivel mindezt nem értem, a sajtó-tól várnám a megfejtést, de udvarias és visszafogott tájékoztatásnál egyéb nem érkezik. Kis ország vagyunk, mindenki együtt vitorlázik, értem, hogy nem lehet nagy leleplező cikkeket írni egymásról, másnap pedig egy hajóban ülni…
De akkor mi, laikusok hogyan ért-sük meg a történéseket? Olvassunk a so-rok közt? Én már felnőtt voltam abban az időben, amikor még olvasni kellett a so-rok között és már akkor belefáradtam. Vagy mindez üres képzelgés, nincs poli-tika a vízen, csak a téli köd? •

Van-e a vízen politika? Majorosi Andrea

Olvasói levelet kaptunk, amit nagyon szívesen és élvezettel olvastunk, 
és az alábbiakban veletek is közlünk:
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Van-e a vízen politika? Ezzel a kér-déssel szólíttattunk meg és örömmel reagálunk, mert a témában kifejtett aktivitásunknak általában korlátot szab az újságírói etika és a tájékoz-tatással szükségszerűen együtt járó felelősség is.
Mielőtt a feltett kérdésekre vá-laszt adnánk, el kell mondanunk, hogy szó sincs arról, hogy ne lennénk tá-jékozottak. Több MVSz elnökségi ülésen vettünk részt, mint egy átlagos elnök-ségi tag, hiszen mi a Porthole megala-kulása óta három elnökség üléseit lá-togattuk még akkor is, ha nem voltunk mindig szívesen látott vendégek. Ah-hoz azonban, hogy kellő mélységű érdemi tájékoztatást adhassunk a történtek-ről, nem ragadhatunk ki szaftos rész-leteket az egymással nagyon is össze-függő történések kusza szövevényéből. Ha néha meg is tettük, figyelembe kel-lett azt is vennünk: vajon nem oko-zunk-e nagyobb kárt a közléssel, mint a diszkrét hallgatással. Többször is kifejtettük, hogy az MVSz-re, mint közhasznú érdekképviseleti szervezetre nagy szükség van, mert legitimációjából adódóan sokat tehet, tehetne a vitor-lázók problémáinak megoldásában. Más-

részt egy gyenge, hatástalan szövet-ség – leváltásáig – nagy kárt nem okoz, hiszen ha egyáltalán nem létezne ilyen szervezet, akkor is lenne vitorlázás, versenyzés, kikötői élet, legfeljebb más szabályok mentén szerveződne. 
Majorosi Anna olvasónk azonban több konkrétumot vár tőlünk, lássuk a kér-déseit!
A levélíró kifejti, hogy elégedetlen az új hajósokat érintő jogszabályokkal, szeretné, ha lenne egy igazi érdekkép-viseleti szerv, mondjuk az MVSz, de minek kettő?
Nos, a vitorlázáshoz kötődő egyesü-letek, klubok szövetsége az MVSz, egy kiemelten közhasznú nonprofit szerve-ződés a Sporttörvény által nevesített jogokkal és kötelezettségekkel. Az MVK egy állami tulajdonú nonprofit vállal-kozás, mely tagegyesülete a Vitorlás Szövetségnek. Az MVK nevesített kép-viseleti szerepet nem tölt be, de te-vékenységével hozzájárulhat a vitorlás közösség érdekérvényesítéséhez. A nem-rég alakult MVK szemben a szövetséggel jelentős vagyonelemekkel gazdálkodhat, de ez nem írja felül a Sporttörvényben nevesített szövetségi legitimációt.

“Mit csinál az egyik, mit csinál a másik? Alighanem kölcsönösen megpró-bálják elhalászni egymás elől a forrá-sokat, a vitorlázás meg két szék kö-zött a földre ül. Aztán hogy is van ez, közgyűlésen leváltanak egy vezetőt, az szól az állam elvtársnak és kap egy vadonatúj szervezetet, amelyben meg-valósítja az álmait? Vagy nem is így volt? Nem értem… Félreértés ne essék, ez nem kritika csípőből, hanem kérdé-sek, mivel nem értjük a dolgot.”
A feladatkörök, a mozgástér tisz-tán elkülönülnek, ha valóban egy-más elől halásznák el a forrásokat az nagy baj lenne. A kormányzat úgy ítél-te meg, hogy a vitorlázásnak szánt fü-redi ingatlanokat (UNI vagy volt MAFC komplexum) nem a szövetségnek, hanem egy erre a célra létrejött társaságnak a kezelésére bízza. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy az új tagegyesü-let forrásokat vonna el a szövetség-től, hiszen számos címzett forráshoz jogosultság hiányában hozzá sem fér. A gyanakvásra inkább az ad okot, hogy kiterjedt kapcsolatrendszere lévén olyan pénzekhez is hozzájut, melyet a szövetség soha nem tudna megszerezni. Ha ezek a pénzek a vitorlázást gazda-

Az Olvasó kérdez
Gerô András
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gítják az nettó nyereség, ha azonban valóban olyan támogatókat vonnak ma-gukhoz, akik a korábbiakban a szö-vetséget erősítették az súlyos műkö-dési zavarokat is eredményezhet.
“A vitorlás piknik, vagy mi a cso-da kiállításról tudomást szereztem a rendezvény előtt 2 héttel. Gondol-tam, utánanézek a neten mi is ez, de írd és mondd, semmilyen informáci-ót nem találtam róla. A vezető ha-jós portálok nem hozták, a Millená-ris programjában nem szerepelt, azt hittem, vicc az egész. Mégsem volt vicc, mert végül is megrendezték, kíváncsi lennék, hányan látták, akik nem szakmabeliek.”
Tekintsük ezt a rendezvényt jó szándékú kezdeményezésnek. A be-harangozója valóban kritikán aluli volt, későn és nem igazán hatéko-nyan kommunikálták. A “szakmabeliek” a jól tájékozott látogatók pozitív nyilatkozatai, a helyszín kiváló-sága és az időpont megválasztása is alátámasztja, hogy szükség lehet ha-sonló rendezvényekre a jövőben is. Nyilván nem lehet és nem is lesz a legnagyobb seregszemle a Budapest Boat Show riválisa, sőt a két vízi kiállítást sem pótolja, így – jól 

megválasztott profillal – helye lehet a jövőben is a késő őszi eseménynap-tárban. 
“Festetics Terv? Jó ez? Tapaszta-lati alapon az állami kezdeménye-zésekkel szemben nagy a civil el-lenállás, még akkor is, ha ezek a kezdeményezések látszólag a polgá-rok érdekeit szolgálják.” 

Ezt a kérdést feltettük az MVSZ Elnökével a napokban készült inter-júnkban is. Anélkül, hogy elébe men-nénk a hamarosan megjelenő válaszok-nak, hiszünk benne, hogy szükség van olyan programokra, melyek megvaló-sítható célokat tűznek ki és szá-mon kérhető munkára sarkallnak. Hogy még nevet is adnak ezeknek a prog-ramoknak az tök mindegy. Akár nevez-hetnénk első, második, vagy kitud-ja hányadik négyéves tervnek is, ha esetleg elnökségi ciklusokban gon-dolkodunk.

“Ha a politika kezdi megmondani, hogy mi jó nekünk, és hogy mi tu-lajdonképpen mit szeretnénk, az ál-talában balul sül el. Mivel mindezt nem értem, a sajtótól várnám a meg-

fejtést, de udvarias és visszafogott tájékoztatásnál egyéb nem érkezik. Kis ország vagyunk, mindenki együtt vitorlázik, értem, hogy nem lehet nagy leleplező cikkeket írni egymás-ról, másnap pedig egy hajóban ülni…”
Nem érzem azt, hogy a politika el-sődlegességének régmúlt rutinja át-hatná a vitorlázást. Az MVSz jelen-legi vezetését még a kritikusai sem vádolják etikátlan oldalválasztás-sal. Az MVK kormányzati kapcsolatai még nem jelentik a teljes vitorlás társadalom kényszerű elköteleződé-sének veszélyét. Régebben is voltak jól kistafírozott egyesületek, jobb érdekérvényesítéssel, erősebb, job-ban támogatott csapatokkal, ebből is következő kitűnő eredményekkel. Ha erre költik a pénzt, akkor haj-rá MVK! Ami a nagy leleplező cik-keket illeti, az ajtó nyitva áll. A Porthole, mint közösségi lap bárki számára nyitott, ha véleményével ál-lításaival nem lépi át a törvényes-ség kereteit. 

“De akkor mi, laikusok hogyan ért-sük meg a történéseket? Olvassunk a sorok közt?“
Ha csak úgy nem… •



Mit kerestünk a Sydney  
to hobarton?

nautical Cirle
S2h: az útvonal
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A sydney-hobart 628 tengeri mérföldes útvonalát gyakran a világ egyik 
leginkább embert próbáló, legkimerítôbb óceáni versenyeként aposztrofál-
ják, amely mindenkinek kihívás, aki bárhogyan is részt vesz benne. (Kivéve 
fôszerkesztônket, aki ágyból, párnák közül teszi.)

A látványos sydney kikötôi rajt után a hajók a tasmán tengerre hajóznak 
le az ausztrál kontinens délkeleti partjainak mentén, keresztül a kontinenst 
a tazmán szigetországtól elválasztó bass szoroson, majd le tazmánia 
keleti partjához. A tazmán szigetnél a hajók fordulnak és storm bay felé 
veszik az irányt, hogy az utolsó szakaszon felvitorlázzanak a derwent 
folyón hobart történelmi kikötôvárosába.

Akik a távot levitorlázzák, gyakran mondják, hogy az elsô és az utolsó 
nap a legizgalmasabb. Az elsô nap azért, mert a rajt a sydney-i kikötôbôl, 
az valami nagyon látványos, felemelô dolog, embertömegek a parton, 
a vízen, a hajók körül több száz nézôhajó nyüzsög, felettük meg a fil-
mes helikopterek, akik küldik a látványanyagot szerte a világba. Az utol-
só nap a tengeren pedig azért, mert a csapat ekkor küzd a legnagyobbat 
az ellenfelekkel, sokszor kiélezett küzdelemben, feszített tempóban. Alig 
várják a fogadtatást is a nagy hagyományokkal bíró történelmi városban, 

hobartban, hogy ott majd kicsit kieresszék a fáradt gôzt, igyanak egyet 
és ünnepeljék a teljesítményüket. Az elsô és az utolsó nap között eltelô 
idôben viszont a világ legcsodálatosabb vízparti és tengeri tájai mellett 
vitorlázhatnak el.

Az Új dél Wales-i partszakasz csilli-villi strandok, vízparti városkák, kis 
halászfalvak látványának elegyét nyújtja, miközben a délre tartó útvonalon 
hajókat látni mindenütt partközelben és a parttól egészen 40 mérföldnyire.

A verseny alatt végig van visszajelzés: amellett, hogy sokan van-
nak egymástól látó- és hallótávolságra, napi két rádiójelentést kapnak 
a versenyzôk pozícióiról, ezeket hívják a bennfentesek „sked”-eknek, de 
pár éve már fedélzeti számítógépen követhetik az egész mezôny hollétét 
és minden mozdulatát a yacht trackeren, amely a verseny hivatalos olda-
lán a versenyt követôk számára is elérhetô.

A bass szoros (gúnynevén legelô) veszélyes természetû. tud halál nyu-
godt is lenni, de látványosan grandiózus is. A víz itt viszonylag sekély, 
a szél viszont tud nagyon erôsen fújni, e két elem ötvözete pedig elég 
meredek kihívás tud lenni az ide merészkedô hajóknak.

A legelô utáni harmadik szakasz a tazmánia keleti partjához vivô út 

S2h: az útvonal
forrás: rolex sydney hobArt officiAl pAGe
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végigviszi a mezônyt a part menti üdülôhelyek és halászkikötôk 
mellett, a háttérben magasodó hegyekkel a háttérben. 
A tazmán sziget felé közeledve már csak a néhol ködbe bur-
kolódzó sziklás partvidék látszik hatalmas sziklákkal.

Arrafelé igen gyakran szeszélyes szelek fújnak, erôsségben 
és irányban is teljesen más tud lenni néhány mérföldön belül. 
így nagyon nehéz itt jól taktikázni.

A tazmán szigeti fordulónál a versenyzôk gyakran hajla-
mosak a versenyt szinte befejezettnek tekinteni, pedig ettôl 
a ponttól még mindig hátravan 40 nehéz mérföld, amelyen 
a hajókat jelentôsen visszavetheti egy-egy áramlat kavarása, 
vagy a kiegyenlítetlen szél.

még a „vasbödön” az aprócska, egykor bálnavadász sziget 
megkerülése után is van hátra 11 mérföld felfelé a derwent 
folyón hobart történelmi battery point-jáig, a befutóig, a város-
ig, amely felett a Wellington-hegy magasodik.

mindegy, éjjel van-e, vagy nappal, az elsô hajó befutását ren-
geteg hivatalos és nézôhajó, médiahajó kíséri végig, ahogy 
átvitorlázik a célvonalon.

A sullivan öböl partjai mentén több száz ember köszön-
ti az érkezô hajókat és legénységeiket, amíg a fogadó klub, 
a tazmán Királyi yacht club önkéntesei készülnek az elnyûtt 
vitorlázók pihenésének és teljes ellátásának biztosítására. 
A Tazmánok pedig híresen jó vendéglátók. •

A tAzmán sziGeti fordulónál 
A versenyzôK GyAKrAn hAJlAmosAK 
A versenyt szinte befeJezettneK teKin-
teni, pediG ettôl A ponttól méG mindiG 
hátrAvAn 40 nehéz mérföld
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„elôször a 2010-es rolex sydney hobart-on indult, de akkor sajnos ki kellett állniuk. idén az Ausztrál 
„tvsK”, a cycA (cruising yacht club of Australia) által rendezett versenysorozaton (nálunk hasonló kez-
deményezés a yardstick trophy) vett részt, amelyen a sorozat elsô versenyén, a sydney Gold coast 
yacht race-en összetettben a 20-dik, kategóriájában (div 3) pedig a 9-dik helyen végzett. A második két 
versenyt kihagyta, mert ian prentice a Gold coast után szigorú átalakítást, felújítást, és csapatfejlesz-
tést rendelt el majd a Whitsunday szigetekre vitte a hajót. ott elindult vele az Audi hamilton island race 
Week-en, és irc 2. kategóriában a 8-dik helyen végzett.

Az elônyszámos sorozatba (bWps) novemberben tért vissza a hajó és a csapat, a cabbage tree island 
versenyre, ahol a 12-dik helyen végeztek irc-ben, majd december elején a 13-dikként a port hacking 
bird island versenyen. A s2h hajóbemutató oldalán az esélylatolgatás címszó alatt csak annyit írnak, 
hogy egy Archambault 40-el el jól el lehet örömködni egy sydney-hobarton, és a többi A40’-essel kiváló 
háziversenyt lehet majd rendezni. 

Mondhatom, kicsit lesajnáló ez az utolsó mondat, mintha Kékszalagon egy YSIII-ban vitorlázó hajóról kel-
lene valamit mondani. A kommentet úgy fejezik be, hogy bíznak abban, hogy Prentice buzgó és lelkes irá-
nyításával a csapat izgatottan várja az ikonikus versenyen való részvételt és remélik, hogy meglepetéssel 
szolgálnak majd az ünnepekre.•

a rolex Sydney-hobart hivatalos oldala 
roni hajóját, a nautical Circle-t így mutatja 
be elôzetesen.
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A hAJó AdAtAi
hajó nautical circle
hajótípus A40
tulajdonos prentice, beard & shaw
Kormányos ian prentice
navigátor Gordon Weise (8)
legénység A mcGuigan, G beard (1), i Gleichman 

(1), i prentice (1), r shaw (1), r smith (1), 
s powell, t bye, r ormandlaki (1)

 
állam Új dél-Wales
Klub cycA
tervezô Joubert nivelt
építô Archambault
Anyag üvegszál
teljes hossz 12,00 m
szélesség 3,80 m
merülés 2,40 m



nyert a Wild oats xi. már hetedszer, meg is érdemli, mert tettek bele 
annyi pénzt, ami elégnek bizonyult, volt kitûnô csapatuk – állandó fize-
tett legénységgel – akik tudták a dolgukat. Új rekord nem született, és az 
meg még korán sem biztos, hogy az elônyszámos értékelésben dobo-
góra kerülnek. felettük kerengtek a helikopterek, ôk vitték el a showt, de 
a dolog innentôl kísértetiesen hasonlít a Kékszalagra. Azokra, akik még 
két, három napig kint lesznek a tengeren, már nem sok figyelem vetül. 
itt is van egy, két, talán három hajó, amelyik tuti esélyes, róluk szólnak 
a tudósítások, de a mezônyben van még vagy hatszáz hajó, amelyik nem 
kerül reflektorfénybe. ezeken a hajókon ül vagy kétezer ember, akiknek 
van ismerôsük, családjuk, ôket nem is lehet rendesen kiszolgálni.

A s2h-on idén több magyar résztvevô is nevezett, végül ketten marad-
tak: roni az Arhambault 40-esen és bacsó tibor a földkerülô clipper 
flotta egyik hajóján. értük szorítunk, és roninak hála remek filmes tudó-
sításokat kapunk a versenyrôl, frisset, szinte valósidejû megjelenést téve 

lehetôvé. mi elsôsorban velük foglalkoztunk, ezért elnézést kérünk mind-
azoktól, akik hiányolták a tudósítást az élen haladók küzdelmérôl, de 
a verseny hivatalos oldaláról minden információ elérhetô volt.

be kell vallanom hihetetlen izgalmakkal töltött el, hogy 1-2 éjszakán át 
egyenesben követhettem nyomon roniék helyzetének folyamatos válto-
zását, mert miközben stabilan a 60-70. hely körül haladtak, az orc div 
3-as elônyszámos mezônyében, ahová a hajó tartozik, állandóan válto-
zott a pozíciójuk. voltak elsôk, de haladtak a tízedik helyen is, borzolva 
a kedélyeket. végül ebben a kategóriában a 8. helyen értek be4 nap 2 
óra 55 perces versenyzéssel.

bacsó tibor a clipperes old pulteney fedélzetén hosszú ideig az abszo-
lút elsô 20-ban vitorlázott. idôközben visszaestek, de el tudom képzelni, 
mekkora élmény lehetett a s2h élmezônyében repeszteni. ôk kategóriá-
jukban a 3. helyen értek célba 3 nap 20 óra 55 perces idôvel. ôk is 4 nap 
kimerítô, embert próbáló versenyzésen vannak túl. •

Mit kerestünk a Sydney  
to hobarton?

2. napi videó beszámoló • 3-4. napi videó beszámoló • Rajt • Készülôdés • KépgaléRia
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http://www.youtube.com/watch?v=_pJ675jf95I
http://www.youtube.com/watch?v=w2RzOyqdyVk
http://www.youtube.com/watch?v=ZRykzb_WFkM&feature=c4-overview&list=UUgCyOUpOsmxjAWqzPQygQBw
http://www.youtube.com/watch?v=Ka8ywD1vOYw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152067456983972.1073741963.308535198971&type=3
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A clipperesek minden bizonnyal üde színfoltot jelentenek a mezônyben, 
de az esélyek latolgatásánál nem igen számolnak a flotta földkerülés-
re optimalizált hajóival. A versenyen, ahogy más hasonló távolsági meg-
mérettetésen hatalmas dicsôség az abszolút elsô hely megszerzése. de 
ezzel még nem dôlt el a játék, mert Ausztráliában nagy hagyományai 
vannak az elônyszámos versenyeknek. hogy el tudjunk igazodni az otta-
ni vitorlázás világában az általam ismert legautentikusabb helyi szakem-
ber útmutatására támaszkodunk, az egyre inkább az ausztrál vitorlázók-
hoz tartozó, mellesleg a sydney-hobarton is induló barátunk, ormándlaki 
áron „roni” segítségével.

PH.:. Híre ment, hogy a S2H-on CO kormányosként részt veszel. 
Hogy tudtál ennyire gyorsan bevágódni? Mióta is élsz kint?

o.á.: hát csak alig több mint egy éve nem kell tartanotok tôlem a magyar 
vizeken

Amikor kikerültem három hónap algavakarás és algagátlózás után egy 
nagy helyi alumínium árbocgyártó és rigger mûhelyben kaptam mun-
kát, és lehetôséget, hogy vitorlázhassak. ez a cég egy 35 éves családi 
vállalkozás, ami az elmúlt 30 évben a sea Wind katamaránok árboca-
it gyártotta kizárólagosan, de másfél éve a sea Wind át tette a gyártá-
sát Koreába és az árbocgyártást is elvitte. ennek okán a cégnek új piac 
után kellett néznie és lévén, hogy Ausztráliában a széria hajógyártás tel-

roni az ôslakos
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vitoRlázó magyaRoK nyomában. Gerô András interJÚJA

hA AKtívAn vitorlázó mAGyAroKKAl szeretne vAlAKi tAlál-
Kozni, AKKor A héten tAlán sydney-ben érdemes Körül-
nézni. A clipper földKerülô versenyen résztvevôK Közül 
hármAn is KészülneK A Jövô héten KonKrétAn december 
26-án rAJtoló sydney-hobArt versenyre. A s2h A viláG 
eGyiK leGhírhedtebb vitorlás versenye. 



Amikor kikerültem három 
hónAp AlgAvAkArás és AlgA-
gátlózás után egy nAgy 
helyi Alumínium árbocgyár-
tó és rigger mûhelyben kAp-
tAm munkát, és lehetôséget, 
hogy vitorlázhAssAk.
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ez a csapat nagyon büszkén mesélte az elsô offshore versenyünk után az 
ellenfelünknek, akit megvertünk, és akiknek a csapatában három usA-ból 
érkezett profi van, hogy nekünk csak egy profink van, de az magyar.

jesen halott, ez a piac a szerviz, versenyfelkészítés és a törött árbocok 
pótlása lett. itt jöttem én a képbe, lévén, hogy szerviz és versenytapasz-
talatom is van, ennek a cégnek meg jó neve és hatalmas tapasztalata az 
árbocgyártásban, emellett természetesen hoztam magammal a pAuGert 
is. mindezek miatt ahhoz, hogy a verseny piacra tudjunk lépni, nekem 
kötelezô versenyeznem.

ez itt nem nehéz, hiszen itt a hét négy napján van ún. „harbour racing” 
verseny. hétfôn, szerdán, pénteken és szombaton. Az öbölben fixen 
elhelyezett bóják alkotják a pályát, van, amikor adott, megváltoztatha-
tatlan sorrendben kell venni azokat, de többnyire zászlójelekkel jelölik 
a sorrendet. A nehézségi fok is eltérô, pl. a szerdai versenyeken nincs 
bôszeles vitorlahasználat, de ez nem jelenti azt, hogy a színvonal gyen-
gébb volna, hiszen ex-volvo 70-esek is feltûnnek az átlagosan 50 hajót 
számláló mezônyökben. ezekre a versenyekre mindig keresnek legény-
séget, úgyhogy ha az ember lemegy a klubjába, akkor nem nehéz hajó-
ra kerülni. ha még bizonyítani is képes, akkor elôbb utóbb egy állandó 
csapatba is bekerülhet. így kerültem több lépcsôt és a versenyt követôen 
a cycA a s2h anyaklubjának a vice commodore-jának a hajójára ahol 
a sailing master fickó denis connernek volt a nagyvitorla trimmere 3 Ac 
kampányban, nahát és ô ajánl is engem, meg visz magával, ahova hív-
ják. Azt tudni kell, hogy itt nagyon sok a zseniális vitorlázó, aki volt már 

nagy kampányban, szóval ôk egy fél krajc után tudják, ki a jó ember, 
mint ahogy én is csak itt meg is akarják tartani a jó embereiket. ezután 
az egyik megrendelônk, akiknek már tavasz óta csinálom a hajóját, új 
árbocbeállítást, meg fine tuningot kért, ami után a hajó 5 fokkal lett éle-
sebb és bô fél csomóval gyorsabb. Amikor ezt realizálta, felkért a hajó 
co-skipperének. A co nem jelent alárendelt szerepet, hiszen minden 
döntést együtt hozunk a navigátorral és a fele idôben én viszem a hajót 
plusz az én feladatom a trimmelés irányítása is, egyszóval sok alvás nem 
jut. egy hosszabb offshore verseny – amelyik akár 4 napig is eltart pláne 
a hobart, ahol a bass szorosban elég kemény az idô, még kevés is a két 
kormányos.

ez a csapat nagyon büszkén mesélte az elsô offshore versenyünk után 
az ellenfelünknek, akit megvertünk, és akiknek a csapatában három 
usA-ból érkezett profi van, hogy nekünk csak egy profink van, de az 
magyar.

PH.: Milyen hajóról beszélünk?
o.á.: ez egy Archambault 40. sajnos nem az rc kivitel ami irc re van 
optimalizálva, hanem egyel régebbi, de egyben van már. ez egy francia 
40 lábas. itt a közelben több is van ebbôl a kifejezetten versenyekre opti-
malizált hajóból. nem egy nagy hajó, sôt azt is mondhatnánk, hogy igen-
csak apró a mezôny mérvadó gépeihez viszonyítva, pláne hogy a nagy 

36

PorTrÉ · vitorlázó magyarok nyomában roni



hobart veteránok azt mondják, hogy ôk márpedig 60 láb alatti hajóval 
nem mennek. bár jövendô terveim között egy sokkal kisebb vitorlással is 
számolok. próbálkozom a code8 itteni bevezetésével, amin nagyot lökne, 
ha elindulnék a s2h-on. nyilván lenne gond a nevezésnél, hiszen ilyen kis 
hajó elvileg nem mehet, de hát azért magyar rutinnal és gondolkodás-
sal valahogy fog nôni egy métert. Úgyhogy mielôtt komolyan belevágnék 
azért jó lesz megtapasztalnom, hogy mi várna rám a bass-szorosban.

PH.: Gondolom, fôleg nyugdíjasok vesznek részt ezeken a hétköz-
napi regattákon…

o.á.: dehogy! A rajt este 6-kor van, tehát munka után nem kocsmázunk, 
hanem tûzünk ki a pályára. lemegy a futam és még világosban kikötünk, 
10 perc alatt minden hajó leszerel, elpakol és le is ponyváz, mert itt gyil-
kosan erôs a nap. A megszokott manôverschlukk itt csak a ponyvázás 
után jár, így mindenki nagyon iparkodik, mert szomjas. verseny közben 
nincs piálás, talán a szerdai spimentes versenyen pukkan el egy két sör, 
mert hátszélben nincs sok tennivaló.

PH.: Hogy értékelik a versenyeket?
o.á.: Annak ellenére, hogy lehetne onedesign osztályokat alkotni, itt nincs 
ilyen. három elônyszámítási rendszer van az irc, az orc és a phs. 
lehet egyszerre több értékelésre is benevezni, de nem ez a lényeg. 
A rendszereket rettentôen komolyan veszik, nem vitatkoznak, nem 
panaszkodnak, meg sem próbálják a szabályokat kijátszani. Az irc-t 
és az orc-t otthon is ismerjük, a phs az egy szisztéma, ami rendkívül 
népszerû. Gyakorlatilag hetente változik egy egy hajó handicap száma, ha 
nyer, akkor bizonyos, hogy a következô versenyen a megváltoztatott szá-
mával már hátra kerül, de ezt senki sem bánja, mert így mindenki moti-
válva van a gyôzelemre.

PH.: A PHS „Performance Handicap System” figyelemremél-
tó lehetôség lehetne nálunk is, hiszen gyakorlatilag minden 

verseny után korrigálja egy hajó értékelését függôen a csa-
pat teljesítményétôl. talán még felmérésre sem lenne szükség. 
Szerinted el kéne tanulnunk?

o.á.: nem hiszem. itt teljesen más az emberek hozzáállása. otthon min-
denki elégedetlenkedne, ahogy teszik azt bármilyen elônyszámos értéke-
léssel.

PH.: Ezek szerint az ausztrálok beletörôdnek bármilyen 
elônyszámításba? 

o.á.: nem egészen, csak szeretnek vitorlásversenyest játszani, na meg 
sörözni és a „szarakodnak” az elônyszámon akkor mind a kettônek annyi. 
egyszóval inkább okosnak mondanám ôket.

mi például sokat számoltunk, hogy melyik rendszerbe nevezzünk. ez 
nem olyan egyszerû. egy rendszeresen versenyzô hajó „sail wardrobe”-ja 
úgy 20 db különféle vitorlából áll. ebbôl szélerô, hullámzás vagy a pálya 
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A rAJt este 6-Kor vAn,  
tehát munKA után nem Kocs-
mázunK, hAnem tÛzünK Ki 
A pályárA. lemeGy A futAm és 
méG viláGosbAn KiKötünK, 
10 perc AlAtt minden hAJó 
leszerel, elpAKol és le is 
ponyváz

roni



jellegének megfelelôen választunk az adott versenyre vitorlát. Amikor kihajózunk, kipakolunk 
vagy 500 kg vitorlát a partra, amit biztosan nem használunk az adott versenyen. egy egy hajó-
hely elôtt kazalnyi vitorlazsák jelzi, hogy a hajó versenyben van. most például orc-ben indu-
lunk, mert ott kedvezôbb értékelésre számítunk. ezt még finomhangoljuk, pl. úgy, hogy lemon-
dunk a spinnaker használatáról és a genuáról valamint kényelmetlenné tesszük a belsô teret.

PH.: Ebbôl megélsz?
o.á.: ez a munkám része szóval végeredményként igen. ezen kívül három csapatnak is tartok 
edzést, a mûhelyünkben árbocokat riggelek, hajókat készítek fel versenyre, most is van néhány, 
aminek el kell készülnie a versenyre. Képviselem a pauger rudazatot, adtam is már el, szeret-
ném, ha a code8 itt is sikeres lenne, … szóval, nem unatkozom.

pH.: te leszel az elsô magyar a sydney-Hobarton?
o.á.: ezt nem tudom biztosan, mert van néhány magyar nevû arc a legkomolyabb hajókon 
is, de amikor bepróbálkozom náluk, kiderül, hogy csak a nevük magyar. elsô már csak azért 
sem lehetek, mert a clipper mezônyében is ott vannak néhányan, igaz ôk nem kormányosként. 
ráadásul én a magyar klubom, a „one sail” versenyzôjeként szerepelek a nevezési listán.

pH.: te itthon kiemelkedtél a szaktudásoddal. gondolom, azért van még mit tanul-
nod…

o.á.: de még mennyire! itt nagyon sok profi figura van, ráadásul itt olyan hajókat láthatok, 
amiknél egyszerûen nincs jobb és mindegyiknek van saját parti csapata, riggere, tehát mind-
egyiken vannak új ötletek, más megoldások, amiket el kell lesni, tovább kell fejleszteni, ez is 
olyan, mint minden szakma: fejlôdni kell, mert ha lemaradsz, egyszer csak nem hívnak már. ha 
van egy kis idôm, igyekszem a nagyok közelébe kerülni. Küldök is néhány képet!

pH.: Roni, jó lenne, ha verseny közben is fotóznál, filmeznél. Ha már nem jutunk 
ennyire közel az eseményhez, legalább láthassunk valamit.

o.á.: megpróbálom, persze mindez idôjárásfüggô. mindenesetre az otthoniaknak szép kará-
csonyi ünnepeket kívánok, de közben gondoljatok ránk, drukkoljatok, hogy legyen jó szelünk! •

 KépeK
 Készülôdés
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valahányszor a hajóimmal készülök vízre szállni (egy 2,80-as és egy 
5m-es tradicionális dingi), akad legalább egy ember a közelben, aki oda-
jön, nézi a szerelés folyamatát, szóba elegyedünk, simogatja a hajót, 
végül elôbb utóbb elhangzik a bûvös mondat: „azért mégis csak a fa 
hajó az igazi”. hallottam ezt már különféle változatokban, a tanulság végül 
mindig az, hogy az emberek többségét nem hagyja hidegen egy fa hajó 
látványa. Amint elhangzik ez a kijelentés, általában visszakérdezek, hogy 
akkor miért nem hajóznak hasonlóval. erre is megvannak a sztereotip 
válaszok, mint pl. : azt nem lehet megfizetni, kinek van ideje és pénze 
a karbantartásra?, mire is jó ez tulajdonképpen, hiszen versenyezni nem 
lehet vele, nem igazán gyors, amolyan nyugdíjasoknak való ladik. Aztán 
meg minek az a gaffos vitorla a huszonegyedik században, tudnak ma 
már ennél jobbat, stb. sokan megkérdezik, hogy egyáltalán milyen hajók 
ezek, valami régi hajó másolatai, netán felújított darabok, én magam ter-
veztem-e és hasonlók, vagyis ha egy dingi valóban hasonlít egy hajóra, 

akkor paradox módon sokan nem tudnak mit kezdeni vele. egyszóval az 
emberek zömét lenyûgözi a látvány, ámde „racionális” érvekkel hamar 
meggyôzik magukat, hogy nem érdemes foglalkozni velük. hamarosan 
megvizsgálunk néhány ilyen racionális érvet közelebbrôl, de kezdjük talán 
azzal, hogy milyen hajók is ezek tulajdonképpen? A tradicionális dingi 
lehet valóban régi darab, amelyet évtizedeken át gondosan ôrizgettek, 
javítgattak és nagy szeretettel használták ôket egymást követô generáci-
ók. ezek helyenként, mint nálunk is, valósággal kivesztek. hagyományos 
technikával, tömörfa palánkozással viszonylag kevés ilyen jellegû hajót 
építenek manapság, jóllehet a tengeri nemzetek hajóépítô iparának egy 
kis szegmense életben tartja a hagyományt. Az epoxi és a rétegelt lemez 
térhódítása azonban új löketet adott a fa hajóépítésnek. A tervezôk rájöt-
tek, hogy a régi formakincs megôrizhetô,- igény is mutatkozik rá a vásár-
lók részérôl-, ezért a hagyományos dingiket kezdték új formába önteni, 
a régi terveket átdolgozni modern anyagokra, építési technológiákra. ma 

dingia tradicionális dingik erényei
sztoJKA lászló
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egy példány az 1910-es évekbôl
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számtalan hagyományos dingi terv érhetô el neves és kevésbé ismert 
tervezôktôl. ezeket a terveket többnyire az amatôr hajóépítôk igényeit 
szem elôtt tartva készítik el, ami annyit jelent, hogy a (jó) tervek rendkí-
vül részletesek és építési útmutató is elérhetô hozzuk. ez esetben nem 
a végsôkig leegyszerûsített „kötözd és ragaszd” technikával készült sar-
kos dingikrôl beszélek, hanem olyan klinker, vagy cold moulded építésû 
hajókról, amelyeket elsô pillantásra nehéz megkülönböztetni száz évvel 
korábban épített társaiktól. ezek a tervek ezerszámra fogynak a világban, 
amatôrök és profik egyaránt építik ôket. néhány az ismertebb tervezôk 
közül: iain oughtred, francois vivier, paul Gartside, Joel White, stb.

ezzel el is jutottunk az érvekhez, hogy miért van létjogosultságuk ezek-
nek a hajóknak ma is. ha valaki nekem szegzi a kérdést, hogy miért fa 
hajó, a reflexszerû válasz: mert szép! ezt fölösleges elemezni, vitatni, aki-
nek tetszik, annak nem kell magyarázni, akinek nem, annak meg úgy is 
hiába. mégis, tapasztalataim alapján a legtöbb embernek tetszik, egyesek 
pedig valóságos gyönyörgörcsökben fetrengenek egy ilyen hajó láttán. 
mióta ezekkel hajózom, arra is rájöttem, hogy az ember legalább annyit 
gyönyörködik a hajóban, mint amennyit vízen tölt vele és ez nem elha-

nyagolható tényezô, mivel egy szabadidô hajó pusztán arra hivatott, hogy 
örömet szerezzen a gazdájának, de az nincs elôírva, hogy ezt hogyan 
tegye. Az ellenük szóló „érvek” közül az egyik elsô az állandó gondozás 
problémája. A régi tömörfa palánkozású hajókkal az egyik gond az volt, 
hogy ha kiemelték a vízbôl, akkor összeszáradt, ha vízben hagyták, akkor 
meg algásodott, stb., tehát a lakkozást elég sûrûn kellett felújítani. egy 
modern fa-epoxi hajó kívül-belül teljesen vízálló bevonatot kap, a palánkok 
ragasztva vannak, tehát a kiszáradás problémája megoldódott. A modern 
2, sôt 3 komponensû lakkok, valamint az epoxi vagy pu alapozók igen 
hosszú élettartamot biztosítanak a bevonatnak. Az igaz, hogy vigyázni 
kell rájuk, de hát az ember lehetôség szerint amúgy is vigyáz a hajójára. 
A fáig hatoló sérüléseket azonnal ki kell javítani, hogy a víz ne kezdjen el 
„dolgozni” a lakk alatt. egyszóval minimális gondoskodással hosszú éve-
kig szolgál a lakkbevonat. 

A hagyományos dingik legnagyobb erényének a sokoldalúságukat tar-
tom. míg egy laser kizárólag hasításra alkalmas, addig egy dingi vízi élet-
módot tesz lehetôvé. megfelelô szélben fürgén hasít, persze túl nagy tel-
jesítményt ne várjunk tôle. ha akarom horgászladik, ha akarom családi 

tervezô:iain oughtred, sea hen 2,80 m vitorla 4.5 m2 sloop, rétegelt lemez- epoxi klinker ding
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piknikhajó (mérettôl függôen), ha akarom, az esti szélcsendben kievezek 
naplementét bámulni. ha nyílt vízen elül a szél, egyszerûen kényelmesen 
hazaevezek, barátságosan mosolyogva a verejtékesen pádlizó verseny-
hajósokra. A szerkezetükrôl tudni kell, hogy általában azonos méretnél 
könnyebbek és szilárdabbak az üvegszálas hajótesteknél, tehát könnyeb-
ben sólyázhatóak, szállíthatóak, mint mûanyag kollegáik. A vitorlázatuk 
rendkívül változatos. Az egyszerû spritvitorlától a komoly sloop és sloop-
yawl vitorlázatig. talán a legelterjedtebb a lugger vitorla, ami zseniálisan 
egyszerû, kényelmesen kezelhetô és jó hatásfokú.

ezek mindegyike „gaffos”, legalábbis itthon nemes egyszerûséggel így 
nevezik ôket, holott vannak finom nüanszok, de most nem ez a lényeg. 
A lényeg, hogy a gaffos vitorlázat rövid árbocot tesz lehetôvé, amit ese-
tenként nem is kell álló kötélzettel merevíteni. A rövid árboc kisebb 
döntônyomatékot jelent erôs szélben. ezek a vitorlák,- még a legkisebb 
is- reffelhetôek, tehát, ha nyílt vízen talál egy erôsebb szél, a minimumra 
reffelt vitorlával és a rövid árbocunkkal nyugisan vitorlázhatunk haza. ne 
feledjük, hogy ezek a hajók tengeri körülményekre lettek tervezve, ôseik 
általában munkahajók-halászbárkák, mentôcsónakok, révkalauz csó-
nakok- tehát maximális biztonságra alakították ki ôket, amely biztonság 

a szabadidô hajósnak is jól jöhet. hogy mit teljesít egy ilyen hajó? Az én 
sea hen-em a 2,8 m-es hosszával, 4,5m2 sloop vitorlázatával és a 70 kg 
tömegemmel (kb. 40 kg saját tömeg) veri az optimistet. Az 5m-es ness 
boat-om hosszan bírta a versenyt hátszélben egy klasszikus (spinnaker 
nélküli) kalóz ellen, míg az végül megelôzött. A hagyományos vitorlázatok 
nem olyan élesek, mint a modern marconi, de könyörgöm, itt örömvitorlá-
zásról beszélünk és különben is, hova sietünk? szélcsendben már f18-as 
katamaránt is lealáztam, mivel egyszerûen körbeeveztem. hogy sok ez, 
vagy kevés, nem tudom, mindenki döntse el maga. nekem elég, mivel én 
a vízen töltött órákat mérem (nem a sebességet) és ebbôl többet juttat 
a hajósnak egy dingi, mint egy versenyhajó. 

mibe kerül? hát ez fogfájós kérdés. inkább úgy tegyük föl a kérdést, 
hogy mibe kerül és mit kapunk ezért a pénzért. egy professzionálisan 
épített dingi kétségtelenül nem olcsó mulatság. európai árakkal számolva 
kb. 700 euro per láb, ez kb 5m-ig (17 láb ) tartható. természetesen sok 
függ a kiviteltôl, emiatt a szórás elég nagy lehet. mit kapunk ezért? egy 
egyénre szabott mûremeket, amit a mester személyesen nekünk készít. 
egy hajót, ami értékálló és minimális gondoskodás mellett is legalább 
30 év az élettartama, de egy kis szerencsével élethosszig is kiszolgálhat. 

balanced lug (jobb) és yawl (barna) vitorlázat versenyben 3-as szélben… Kicsi, de ügyes kormányossal
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összehasonlítva, hogy mibe kerül egy autó és mennyit költünk rá egész 
életében, ahhoz hogy 10-15 év után kidobjuk, már nem is tûnik olyan 
súlyosnak. Aki nem akar, vagy nem tud ennyit áldozni rá, de ügyes bar-
kácsoló és van egy garázsa, no meg jó sok szabad ideje, az nyugod-
tan belevághat egy ilyen hajó megépítésébe. egy kb 3-3,5 m-es hajó 
anyagköltsége mintegy 2-3000 euro, ha a legprofibb anyagokkal szá-
molok, de ennél jóval olcsóbban is meg lehet úszni. munkaigény 250-
450 óra, függôen a típustól, felszereltségtôl, tapasztalattól és a kivitel 
minôségétôl. egy 5m-es hajónál ez kb. 4- 4500 e anyag és mintegy 
500 óra. egy jó lehetôség a nyers hajótestet megépíttetni profival és ott-
hon befejezni.

talán nem veszi zokon martin luther King, ha kölcsönzöm híres mon-
dását: i have a dream! Azt álmodom, hogy a hazai vizeken a mûanyag 
hajók rengetegében föl-föl bukkannak hagyományos dingik. miért ne 
lehetne egyszer itt is egy kis flotta, mondjuk international 12 foot dinghy-
bôl, ahogyan lehet olaszországban, svájcban,és más európai országok-
ban? á propos 12 foot dinghy! ez annál is érdekesebb volna számunk-

ra, mivel meggyôzôdésem, hogy a mi jó öreg balatoni dingink tulajdon-
képpen George cockshott 1912-es dizájnja, vagy annak eléggé hû kop-
pintása. nyugodtan össze lehet vetni az adatokat, minden stimmel. ezt 
a hajót hazájában, Angliában jóformán elfelejtették, egyes országokban 
azonban máig hatalmas népszerûségnek örvend és élénk versenyélet 
zajlik körülötte. ma már gyártják üvegszálból, rétegelt lemezbôl, fából 
stb., de a nagyon szigorú one design szabályok mellett együtt verse-
nyezhetnek.

hagyományos dingikkel yardstick alapon vegyes mezônyben rendkívül 
jó hangulatú barátságos versenyeket rendeznek szerte a világban, miért 
ne mûködhetne ez nálunk is? halkan megjegyzem, hogy az amatôr 
építésû flotta azért gyarapszik, az elsô barátságos regatta lezajlott idén 
nyáron, a fertôn, 13 hajó nevezésével az Amatôr hajóépítô találkozón. 
ezt megismételjük 2014-ben is, idôpont késôbb a fvsz versenynaptá-
rában. még egy utolsó szempont: hagyományos dingik építtetése mun-
kához juttathatna hazai hajóépítô mestereket, ezzel is újraélesztve egy 
kihalóban lévô szakmát. • További info: www.woodenboat.hu 

tervezô: iain oughtred, ness boat, 5 m, vitorla 9,5 m2 lug-sloop- vagy yawl, kb. 110 kg, 4 személy foto: sailboatdata.com
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érdi Mári 
megint nagyot 
versenyzett!
forrás: mAGyAr vitorlás szövetséG

érdi mári az olaszországi imperia yacht clubban rendezett byte eb-n 
a lányok között a második helyet szerezte meg. A fiúkkal összesített listán 
a 6. helyen végzett. nagyot hajrázott az utolsó két futamon, így csak 3 ponttal 
maradt le a dobogó legfelsô fokáról! A magyar fiúk között a spartacus vitorlás 
egyletbôl a Gyapjas zsombor- ziegler Kristóf páros vett részt a versenyen férfi 
420-as mezônyben. ôk is szép teljesítményt nyújtottak, a 85 fôs mezônyben 
a 11. helyen végeztek. Szép volt, fiúk, lányok! •

Byte eredmény • 420-as férfi eredmény
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A clipper mezônye meGérKezett sydney-be. teri beJe-
lentKeziK, ezÚton fAce time-on beszélünK, A mobil 
KépernyôJére AliG fér fel, AKKorA mosoly vAn Az Arcán.

K.t.: most jövök a sydney operaházból, händel messiását néztem, de 
a program kicsit felborult, mert a szünetben megismerkedtem egy lánnyal 
a kórusból, aki meginvitált, hogy a ráadásban menjek csak fel a színpad-
ra és énekeljek velük. hihetetlen élmény volt, egyszerûen elmondhatat-
lan mit érzek. néhány napja még a viharos tasmán tengeren vitorlázunk, 
ami önmagában is katartikus élmény és akkor még ez is! de nem csak 
a zene, de az épület önmagában minden képzeletemet felülmúlta. 1954-
ben tervezték és semmi nem tükrözi az idô múlását. egyszerûen korta-
lan, pedig mai szemmel is merész formavilágot álmodott az akkoriban 
pályázat-gyôztes ismeretlen dán építész bizonyos utzon. A tetôszerkezet 
jellegzetes „vitorlái” 161 tonna súlyúak és 67 méter magasak. sokáig nem 
is tudták megvalósítani, mert nem lehetett a kornak megfelelô számítási 
módszerekkel igazolni az állékonyságát. A belsô terek méretei az igazán 
lenyûgözôek.  ebben az operában van a világ legnagyobb színpadi füg-
gönye, de ez mind semmi, ha figyelembe vesszük, hogy a hangverseny-
terem orgonája a világ legnagyobb mechanikus orgonája; 10 500 darab 
sípja van.

pH.: tudom, hogy a messias a fô mû, de nem lett volna 
stílszerûbb a Vízi zenére jegyet váltanod?

K.t.: na jó, tudom, hogy titeket csak a vitorlázás érdekel, de ezerszer 
elmondtam, hogy én nem vagyok vitorlázó. A hajón úgy dolgozunk, mint 
a katonák, feladatok vannak parancsok, ki vagyunk képezve mindenre, 
ami a verseny eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen. ha azt várjátok, 
hogy naplószerû beszámolókat írjak arról, hogy az út melyik mozzanatá-
ban milyen vitorlát cseréltünk kisebbrôl nagyobbra, akkor rám ne számít-
satok! ha meg is írom valaha ennek az útnak a történetét, akkor ahhoz 
minden adat rendelkezésre áll a hajó számítástechnikai rendszerében.

Operalátogatás Sydney-ben. 
érkezés a tenger felôl
Gerô András interJÚJA

46

KÜLFöLD · operalátogatás sydney-ben. érkezés a tenger felôl

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orgona_(hangszer)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orgona_(hangszer)


PH: Mi az, amirôl mégis szívesen beszélsz?
K.t.: nekem elsôsorban a személyiségfejlôdésre gyakorolt hatások 
a meghatározóak. minden idôpillanat megismételhetetlen. egy adott 
hajón, egy rendelkezésre álló csapattal, meghatározható, de egyedi föld-
rajzi környezetben, napszaktól, idôjárástól, elérendô céloktól sem füg-
getlenül nem beszélhetünk reprodukálható élményekrôl. ha azzal foglal-
koznék, hogy megpróbálnám ezeket szemléltetni, akkor pocsékolnám az 
éppen megélhetô pillanatokat, vagy lerövidíteném az alvásidômet. Ahhoz 
pedig ragaszkodom. A pillanat gyönyörûsége élvezhetôsége a tapasztala-
tokra épül. ha minden szabad “vegyértékünkkel” a megértésre koncent-
rálunk, azzal kiteljesedik az élmény. ma már képes vagyok csak a han-
gokból megállapítani a hajó pontos sebességét, függetlenül a hullámok, 
a szél erejétôl. ez nyilván tapasztalaton alapszik, de már olyan tudást fel-
tételez, amivel csak valóban gyakorlott hajósok rendelkeznek.

PH: Ezek szerint az út végére igazi tengerésszé válhatsz?
K.t.: szó sincs róla! Azt hiszem, ha befejezem a versenyt akkorra igen 
tapasztalt tengeri vitorlázó leszek, de még nagyon messze attól, amivé 
válni szeretnék. nekem egy fordított hajós életpályamodellt kell megvaló-
sítanom. A békés megyei bucsa községbôl származom, ami valamikor 
a tisza, a Kôrösök és a berettyó által áztatott vadvíz-országként bújtatta 
a törökök elôl menekülô lakosságot. A víz iránti vágyaimat ekkor égethet-
ték ôseim a génállományomba. Azzal, hogy idôsebb koromban csöppen-
tem bele a hajózásba olyan ûr tátong a szakmai elôéletemben, amit csak 
úgy pótolhatok, ha visszafelé járom meg az utat. ez azt is jelenti, hogy 
a jövôben be kell, hogy szerezzek egy optimistet, hogy a hiányzó kishajós 
rutint is megszerezhessem.

pH: tudom, hogy sokat fogytál az elmúlt hónapokban, de az 
Opéhoz talán még mindig kicsit nehéz leszel. A helyedben én 
Sipinél jelentkeznék egy kis finnezésre, biztosan nem utasít el. 
De nem úszod meg, hogy egy kis élménybeszámolóval színesítsd 

a beszélgetésünket. jól tudom, hogy albany-ból kijövet volt egy 
kis csontzene?

K.t.: valóban, nem is nagyon beszélünk errôl, mert nem jellemzô az ilyen 
jellegû baleset a clipper mezônyre. Az történt, hogy a verseny két esélyes 
hajója kicsit keménykedett a rajtnál, és az eredmény egy letört orrsudár, 
egy lebontott kormányállás és némi testépítési feladat. Amúgy az idáig 
tartó szakasz volt számomra talán a legélvezetesebb. percrôl percre vál-
tozó idôjárás, egymást kergetô frontok, rengeteg szerelés, szinte óránként 
váltottuk a vitorlát. nemrég még avval dicsekedtem, hogy 3 percen belüli 
normaidôvel tudunk reffelni. nos, ez most már közelebb van az egy perc-
hez, mint a kettôhöz.

PH: Hányadiknak értetek be?
K.t.: A verseny nagy részében a 3. helyen haladtunk. volt egy kijelölt kapu 
ahol az elsô három hajó prémium ponthoz jutott, így mi is. Aztán kitalál-
tuk, hogy part menti hajózással növeljük az elônyünket, mire az offshore-os 
mezônybôl hárman is elénk kerültek. de nem ez a lényeg. A csapat egyre 
jobban mûködik, és az összetartás is sokat javult. Korábban a kapitányunk 
kénytelen volt emelt hangon kiadni az utasításait, mert még nem értettük, 
hogy miért kell mindig minden aprósággal bíbelôdnünk. ma már minden-
kinek egyértelmû, hogy a rendezetlen kötelek akcióban elakadnak, az ész 
nélkül elpakolt cuccok szükség esetén nem kerülnek elô. lehalkult a hajó 
csendben mojolunk, mindenki teszi a dolgát. öröm így vitorlázni.

PH: A következô feladat a hírhedt Sydney-Hobart versenyen való 
részvétel. Fel vagytok készülve?

K.t.: Az elkövetkezendô napokban pihenünk, ünnepelünk, de természe-
tesen igyekszünk ráhangolódni az elsô komoly megmérettetésünkre. Azt 
hiszem, ha az idôm engedi, kicsit kószálok majd a kikötôben. próbálok 
barátkozni, megismerni az ellenfeleket, megérteni ennek a nagy múltú 
versenynek a mozgató erejét, energiáit. igyekszem folyamatosan beszá-
molni az eseményekrôl. •
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vadnai Benjamin 
újra világbajnok!
forrás: bAlAtonfüredi yAcht club

vAdnAi benJAmin lAser rAdiAl ifi viláGbAJ-
noK lett Az omAnbAn 2013. december 27- 2014. 
JAnuár 03. Között meGrendezésre Kerülô 
vitorlás viláGversenyen, Ahol 22 orszáG 51 
versenyzôJe állt rAJthoz.

 
vadnai benjamin egy olasz és egy svájci vitorlázót megelôzve nyerte meg az ifi világbajnoki 
címet. Az immár kétszeres világbajnok végig az élmezônyben volt, futamot is nyert az 51 fôs 
mezônyben. A január 03-án végzôdô vitorlás versenyen vadnai Jonatán minimális pontkülönb-
séggel több, nála idôsebb vitorlázót megelôzve, szintén futamgyôzelemmel, összetettben az 
ötödik lett, korosztályában pedig a harmadik helyet szerezte meg. benjamin és Jonatán 2008 
óta versenyez a balatonfüredi yacht club színeiben. benjamin 2012-ben buenos Airesben 
laser 4.7 hajóosztályban világbajnok lett, ezzel ô a magyar vitorlás sport elsô ifjúsági világ-
bajnoka. öccse Jonatán, a tavalyi évben klubja által rendezett balaton laser Worlds világ-és 
európa-bajnokságokon lett kategóriájának világ-és európa-bajnoka, most pedig ismét páratlan 
eredményt értek el mind a ketten a magyar vitorlázás történelmében, immár laser radial hajó-
osztályban. •

eRedmény • KépgaléRia
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KÜLFöLD · vadnai benjamin újra világbajnok!

http://www.byc.hu/
http://jpvm.org/results/2013/Radial_Youth_Worlds/Boys_results.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152077787323972.1073741965.308535198971&type=1


http://www.maritimehajosbolt.hu/
http://www.maritimehajosbolt.hu/
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KIKöTÔ                 · Új elnök a byc élén

Új elnök a BYC élén
forrás: bAlAtonfüredi yAcht club

2013. november 30-án a balatonfüredi yacht club Közgyûlésén elnök választás 
zajlott, miután az elôzô elnök, hantó istván elôre deklarált ideje után lemondott.

A megjelent tagság egyhangú szavazással Gerendy zoltánt választotta 
a balatonfüredi yacht club új elnökévé a következô 4 évre. Gerendy zoltán több, 
mint 10 éve tagja a vitorlázó társadalomnak, 5 éve pedig a byc színeiben verse-
nyez, Asso99 típusú, bdo nevû hajójával és csapatával. 

szakmáját tekintve a bdo magyarország ügyvezetôje és egyben adótanácsadó-
ja is, immár 22 éve. 

mivel az új elnök elôtte a byc felügyelô bizottságának tagja volt, helyére 
Kelecsényi péter került megválasztásra. 

Közben a balatonfüredi telepen zajlik az építkezés, már az elsô helyiségek is 
megjelentek. •

http://www.byc.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613385645385250.1073741851.139408212782998&type=3


DÁTUM ProGraM HELySZÍN WEb
2014.01.17. holdfénytúra a tátikára zalaszántó – turul parkoló www.bfnp.hu
2014.01.18. forralt bor-fôzô verseny nemesgulács – mûvelôdési és sportház
2014.02.01–06.28. borbarangolás badacsonyban badacsony – badacsonyi borvidék pincéi www.badacsony.com
2014.02.08. falusi disznóölés ábrahámhegy – önkormányzat, mûvelôdési ház www.abrahamhegy.hu

2014.02.15.
viii. badacsonytördemici Kocsonya 
szépségverseny

badacsonytördemic – faluház www.badacsonytordemic.hu

2014.02.24. emlékezés herczeg ferenc írófejedelemre badacsonylábdihegy – szt. ignác kápolna, strand www.badacsonytordemic.hu
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