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CÍMLAP · hajóépítés

Hajóépítés
szerzô: Kövendi eszter

Január, február, itt a nyár… még ha most nem is úgy tûnik. Akik évszaktól függôen 
vitorlázók, azoknak ez a szomorkás, latyakos, nyálkás idô arra jó, hogy körülnézzenek 
a piac újdonságai közt, és megnézzék, mit nem vesznek majd meg. Vagy éppen ilyen-
kor kötnek jó üzleteket. Ebben a késô ôszi télben nem is lehet másra gondolni, mint a 
közelgô szezonra. Sôt még a gyártók sem hagynak minket kényelmes foteljainkba süp-
pedni, hiszen a mostani számunk is arról árulkodik, hogy a vitorlázás háza táján most 
is zajlik az élet. A düsseldorfi kiállítás lázából még ki sem gyógyulhattunk már itt is van 
a Boat Show.  Személy szerint úgy gondolom, hogy igazán büszkék lehetünk arra is, 
hogy nem csak a vendégek közt, de a kiállítók soraiban is képviseltettünk a technika 
fellegvárában a precíz elit seregszemléjén. 

Mindezek fényében már alig várom, hogy helyben is megcsodálhassuk a hazai 
csúcs termékeket. Sajnos a mondás miszerint „senki sem lehet próféta a saját hazá-
jában” nálunk is igaz, én ennek ellenére inkább kihúzom magam és büszkén újságo-
lom el kedves olvasóm, hogy néhány területen az élcsoportban MAGYAR hajóépítôké 
a fôszerep, pl. az elektromos hajók területén nem is tudnék olyan gyártókat említeni a 
külföldi palettán, akik akkora sikerrel birkóztak volna meg az elektromossággal a vízen, 
mint mi.

Mindezeken túl a mérhetetlen optimizmus tölt el, ha a válság által eddig tépázott 
gyönyörû sport jövôjére gondolok.  Végre itt az idô, szétnézni mindenképpen, és 
hanem is új álmokat keresve, csak gondos gazdaként ápolgatva, az ôsz óta hanyagolt 
bajtársunkat, talán az idén több forrás akad. A lehetôség adott, ha csak egy napot is, 
és még nem vízen, de végre hajók közt, no meg a sporttársaknak boldog újévet kíván-
va vegyülhessünk el a látogatóközönség tömegében. •



Január 27-én együttmûködési megálla-
podást kötött a LáriFári Alapítvány és 

az MVSZ. Az alapítvány elmúlt években indí-
tott karitatív vitorlás eseményeinek folya-
matos fejlôdése, bôvülése arra szintre ért, 
hogy 2014-ben már az egész vitorlás szezon-
ra kiterjedô élményterápiás versenysorozatra 
kerülhet sor.

Ennek lebonyolításához nyújt szakmai 
támogatást az Magyar Vitorlás Szövetség. 
Eszközzel, szaktudással és a kapcsolatrend-
szerével segíti a vitorlázók bevonását, az ese-
mények megrendezését, és a program nyilvá-
nosságra kerülését.

A karitatív vitorlásverseny–sorozat elneve-
zése MVSZ LáriFári Regatta lesz.

A megállapodást dr. Kollár Lajos az MVSZ 
elnöke, és Paskáné dr. Hosszú Adrienn 
a LáriFári Alapítvány kuratóriumának elnöke 
írta alá. •

A Lárifári Alapítvány karitatív versenysorozatának szervezésében, lebonyolításában 
és népszerûsítésében való együttmûködésrôl született megállapodás.

MVSZ – Lári Fári Regatta
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VERSENYEK · Mvsz – lári fári regatta
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VERSENYEK · Mvsz – lári fári regatta
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45 éves a boot, a hajózás legnagyobb európai seregszemléje. A 17 csar-
nokban rendelkezésre álló 213 000 m2-es területen 60 ország 1660 kiál-
lítója osztozik. A 440 gyártó által kiállított 1700 hajóból a legtöbb a 6 db 
csarnokban 250 cég által bemutatott motoros, de a vitorlások is kitölte-
nek 3 pavilont. Kettôben csak egytestû hajókat láthatunk. A 150 kiállító 
által bemutatott hajók a kis jolléktól a 25 méteres oyster 825-ig jól tük-
rözik a vitorlázás iránt megmutatkozó érdeklôdést. Külön csarnokot töl-
töttek ki a 20 kiállító által felvonultatott többtestûek. A kis repülésre is 
késztethetô A-cat mellett láthattuk a lagoon 16 méteres túra katamarán-
ját is. ha véletlenül nem jönne ki a matek, akkor ne feledkezzünk meg az 
izomerôvel hajtott hajókról sem. csak, hogy egy különlegességre is fel-

hívjam a figyelmet: bemutattak egy hátizsákként szállítható pille könnyû 
karbon kajakot, melybôl két darab már katamaránként is összeköthetô 
a hozzá tartozó riggel, ami szintén befér a háti készségbe. nem túl 
életszerû, hogy háton cipeljük a hajóinkat, ha már a hajózható tavainkhoz 
autóval is oda tudunk jutni. ha meg a magashegyi tavacskák meghódí-
tása a cél, akkor nem hiszem, hogy pont egy mini katamarán az ideális 
közlekedési eszköz. Mindenesetre elég látványos produkció.

A rendezôk méltán büszkélkednek azzal, hogy az 5. éve tartó világméretû 
recesszió ellenére még mindig képesek fenntartani a kiállítás presztízsét. 
A legnagyobb veszteséget a déli országok, különösen a Mediterrán térség 
gyártói szenvedték el, hangsúlyos jelenlétük nagyon hiányzik.

gerÔ andráS: düSSZeldorF SZáMoKBan, KépeKBen
andorKa rudolF: düSSeldorF SZuBjeKtív
gerÔ andráS: jóKor jó helyen… 

kiállítás

Düsszeldorf számokban, 
képekben
Gerô András
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Kiállítás DÜSSELDORF boot 2014

Jelentôsen megélénkült a használt hajók forgalmazása. ehhez kap-
csolódik az az információ is, hogy a statisztikák szerint az 500 ezer 
német hajótulajdonos két harmada maga végzi hajójának felújítását, 
karbantartását. Az ezt kiszolgáló gyártók, szolgáltatók is jelentôs erôt 
képviseltek a kiállításon. 

A hivatalos statisztikában két magyar kiállító szerepel. A flaar stand-
járól és sikeres részvételükrôl külön is írunk, a másik kiállító már rutinos 
és ismert nemzetközi szereplô a pauger carbon composites. A két 
cég a legnagyobb vitorlás kiállítók között egy forgalmas kijárat közelé-
ben kapott helyet. diniék egy „kézzelfogható” termékkel, egy karbon-
házas albarendszerrel kápráztatták az igényes érdeklôdôket. valójában 
azonban a fô termékük a világszerte egyre népszerûbb karbon rudazat. 
nemrég számoltunk be arról, hogy már Ausztráliába is sikerült szállíta-
niuk, de a legnagyobb áttörést a hanse csoport hajói jelentik. A nagy 
sorozatgyártású cruiserek piacán elsônek a dehlerekre, majd hamaro-
san a hanse modellekre is rendelhetôek lesznek a pauger rudazatok, 
mint opcionálisan választható széria termékek.

természetesen voltak mások is, akik magyarként egy-egy nagy 
márka képviseletében próbálták a meglepôen nagyszámú magyar 
látogató érdeklôdését felkelteni. 

találkoztunk a budapest boat show rendkívül agilis igazgatójá-
val rápolthy edittel, aki szorgalmasan járta a standokat, ismerkedett, 
tájékozódott. nem csodálnám, ha tapasztalatait már a hamarosan 
megnyíló budapesti seregszemlén is kamatoztatná. Annyit már most 
elárult, hogy szépen növekszik a kiállítás, lényegesen több hajó és 
kiállító lesz, mint a szomorkás korábbi válságévekben. 

Új jelenség a „co-branding”, a márkatársítás térnyerése. A sunseeker 
standján a land rover mutatta be legújabb, hosszított range roverét, 
de nem egy standon különleges kerékpárral, vagy design sílécekkel 
csábították a vevôket – kiszélesítve a célcsoportot.

láttam-e valami különlegeset? igen. tetszett, ahogy a gyártók 
szemléltetik hajóik biztonságát. A hanse egy kílrögzítést úgy mutat 
be, hogy gyakorlatilag egy darab hajófeneket preparált ki a jobb 
érthetôség kedvéért. Máshol a kíl nyers fémszerkezetébe enged-
nek bepillantást. A praktikus megoldások között a Gunfleet kormá-
nya nyûgözött le. A motor irányváltója egy vitorláson nincs igazán 
jó helyen. Az ideális az lenne, ha a kezünk ügyébe, a kormányosz-
lopra kerülhetne, de a forgó kormány küllôi közé nem túl szeren-
csés benyúlkálni. A Gunfleet hajlított küllôivel áthidalta a problémát, 
ráadásul nagyon dögösen is mutat a furcsa kerékkel.

Aztán volt olyan agyszülemény, ami látványos, de nincs sok értel-
me. ilyen a fareast 31r típusú látványroham orrdeck képzése. 
A két oldalon fekvô karbon-fedeles kopoltyú állítólag arra jó, hogy 
a deckre simuló genua alsó éle körüli káros turbulenciák felszívód-
hassanak. A bowman beszoruló lábfeje szerintem legalább akkora 
hátrány, mint a virtuális légzavar kiküszöbölésébôl származó elôny.

végezetül egy igen szép kezdeményezéssel is találkoztam: 
a kiállítás fôbejárata mellett egy gyûjtôládát helyeztek el, mely-
ben a hajósok használható vízhatlan ruházatukat leadhatták, hogy 
ezzel is segítsék a fedél nélkülieket a téli körülmények túlélésé-
ben. •

Jelentôsen MeGélénKÜlt A hAsznált 
hAJóK forGAlMAzásA. ehhez KApcsoló-
diK Az Az inforMáció is, hoGy A stAtisz-
tiKáK szerint Az 500 ezer néMet hAJó-
tulAJdonos Két hArMAdA MAGA véGzi 
hAJóJánAK felÚJítását, KArbAntArtását.
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Kiállítás DÜSSELDORF boot 2014

A motor irányváltója egy vitorláson nincs 
igazán jó helyen. Az ideális az lenne, ha 
a kezünk ügyébe, a kormányoszlopra kerül-
hetne, de a forgó kormány küllôi közé nem 
túl szerencsés benyúlkálni. A Gunfleet hajlí-
tott küllôivel áthidalta a problémát, ráadásul 
nagyon dögösen is mutat a furcsa kerékkel.
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Kiállítás DÜSSELDORF boot 2014

Karácsony, szilveszter… és jönnek az elvoná-
si tünetek. Mit tehet a hajós ember, ha hiányzik 
a vitorlázás? vagy távolra megy, ahol napfény 
érheti, vagy elmegy a vitorlás haverokkal síelni, 
ahol esténként hajós álmaikat idézhetik fel, de 
nem rossz ellenszer a düsseldorfi boat show is, 
nekem tavaly is bevált. 

Az elérhetô, rendszeres kiállítások közül a leg-
nagyobb, sok a nívós elôadás igazi profiktól. 

repjegy 125 euro fejenként oda-vissza, 
bécsbôl. Menjünk, haverok?! Jó, akkor én inté-
zem a jegyeket, de ki intézi a szállást? – Mert 
amit én szerveztem, annak tavaly egy 36 ágyas 
szoba lett az eredménye… vagyis végül aztán 
ingyen szállás, mert a hotel belátta a hibát és 
nem kellett érte fizetnünk. végül idén nagyon jó 
szállásunk lett 26 euro egy éjszakára per kopf 
egy szép apartmanban, közel a kiállításhoz. 
A reggeli olyan fantasztikus volt, amit talán csak 
5 csillagos szállodákban kapnánk. 

A kiállításon 17 hatalmas csarnokból kettôben 
meg két fél csak vitorlások… minden méretben, 
egytestû, kéttestû, sôt több.

csodálatos hogy mit hozott a hajóépítô anya-
gok fejlôdése. egyre könnyebb, hihetetlen 
sebességû hajók – aranyárban. de hoznak egy 
teljesen új dimenziót a vitorlás sportba és akkor 
még ott vannak a többi víziek, akik akár repül-
nek is. 

sok drága dolog megjelenik a klasszikus hajók 
világában is: karbon rig, 3dl-vitorlák, iszonyú 
árú veretek, szuperokos mûszerek, stb. Megéri? 
ha csak egy ezreléket is gyorsít, az már kilomé-
terenként 1 méter, sokszor kevesebben múlik 
a gyôzelem. de mégis eszelôsen drága. Marad 
a 20 éves grósz, majd jövôre… 

vízhatlanon, deckcipôn, mentôfelszerelésen 
nem szabad spórolni. háromcsarnoknyi 
„Messeangebot”… hosszabb vizsgálódás után 
– horvátország olcsóbb!, hát még Málta! – per-
sze csak októbertôl, amíg van méret. végül 
veszek egy tucat „led-izzót” – mi izzik ezen? 
10-30 v-ig mûködik. nekem nagyon prakti-
kus a pelsora, mert van 12 és 24v-os hálóza-
ta is. no és kímélik az akkukat. van öröm. Az 
ipad-nek jó lenne egy merev vízhatlan tok. sok 

mûszert képes helyettesíteni, megérdemelné. 
de közel 100 euróba kerül, plusz a hozzávaló 
rögzítô kütyük még 25 euróért, az sok, marad 
a régi puha tok. 

évrôl-évre egyre több a mutatványos árus. 
szuper ragasztók, bôrdzsekik, pucoló csoda-
szerek és eszközök, duguláselhárítók, szem-
üvegpucoló és tûzkô. Mindezt hihetetlen 
rábeszélô képességgel kínálják. na, ezt is meg-
úsztuk… Az azért megfigyelhetô, hogy a közön-
ség egy jelentôs része inkább ezeket az aprósá-
gokat vásárolja. Még itt is érezhetô a válság. 

sietnünk kell, mert kaptunk egy idôpontot, 
hogy megnézzük a két nagy oyster jachtot. 

Düsseldorf szubjektív
AndorKA rudolf

évrôl-évre eGyre több 
A MutAtványos árus. szuper 
rAGAsztóK, bôrdzseKiK, 
pucoló csodAszereK és esz-
KözöK, duGuláselhárítóK, 
szeMÜveGpucoló és tûzKô.
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Kiállítás DÜSSELDORF boot 2014

csodás, hatalmas, látszik, hogy régóta ûzik 
a szakmát. sok az érdeklôdô, röpködnek a milli-
ók. lenne egy technikai kérdésünk, de minden-
ki el van foglalva a standon, várunk és várunk. 
utolsó kísérlet – hja, pár szót tudok még oroszul 
– ez bejön. nagyon kedvesek, vevônek néznek. 
szóval itt is az oroszok a „jó” vevôk.

A kiállítók közt a magyarok a tavalyi év pozi-
tív meglepetése, és még idén sem csökken 
a szakmabeliek szájtátása. lesik a karbont, 
a szép munkát… és több nyelven is szépen 
beszélnek a mieink. büszke vagyok. Kár hogy 
a tavalyi közös magyar stand idén a felére zsu-
gorodott. talán majd jövôre…

volt egy kis üzleti elképzelésem is. találkozó 
a sailing-classics cég tulajdonosával. 
szeretném, ha szervezne vendégeket a pelsora 
is. pont a randink elôtt kapta a hírt, hogy az 54 
m-es vadiúj „chronos” vitorlása a Karibokon 
36 vendéggel a fedélzeten súlyosan megsérült. 
nem kínzom az én kis ügyemmel. hálás. Kapok 
viszont egy vitorlás utazásszervezô kapcsolatot. 
A sailing-classics-nak is ö szervez. Jó szak-
embernek tûnik és az együttmûködés ötlete is 
tetszik neki. részletekbe menô hosszas meg-
beszélés után meghívom füredre. ha majd látja 
a balatoni vitorlás életet, megismeri a pelsot, 
megízleli borainkat, ételeinket, jó szívvel fogja 
ajánlani kuncsaftjainak… Már csak arra van idô, 
hogy igyunk egy jó német sört a reptérre való 
indulás elôtt. Még két hét és itt a budapest 
Boat Show. Kisebb, de a miénk. •
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Kiállítás DÜSSELDORF boot 2014

A düsszeldorfi vásárközpont talán legfrekventáltabb csarnokának 
tekinthetô a 17-es. itt található a legtöbb vitorlás: kicsik és nagyok egy-
aránt. itt mutatkozik be a német vitorlás szövetség az összes osztályha-
jójával, de a bavaria, vagy a hanse group szinte teljes modellválasztéka is 
vonzza a tömegeket. A pavilon egyik legforgalmasabb kijáratánál kapott 
helyet a flaar csapat. három teljes napot töltöttem a kiállításon, de nem 
nagyon sikerült kifognom olyan kellemes beszélgetôs pillanatot, amikor 
az érdeklôdôk ne lógtak volna a németül kitûnôen prezentáló magyarok 
standján. hol a legnagyobb hajós médiumok interjúztak, hol iskolások 
lógtak fürtökben a hajón, de a potenciális vevôk is szép számban ismer-
kedtek a lehetôségekkel. bár buda Juli és Mezey zoli szimultán kezeli 
az ápoltakat, mindig kapok egy bíztató mosolyt, ha éppen arra tévedek. 
Már-már le is mondtam a közös lazázásról, amikor zoli elkap és fontos 
médiaeseményre hivatkozva idôpontot ad egy kis beszélgetésre.

péntek délután, a vásár utolsó „munkanapja”. ilyenkor már csodák nem 
történnek, a cégvezetôk hazamennek, az utolsó hétvégi napok már csak 
a közönségrôl szólnak. A megadott idôpontban a flaar standon ismerôs, 
sôt nagyon is ismert arc fogad: roman Koch, a soling osztály sokszo-
ros világbajnoka, egy igazi német hajós celeb. látogatása nem véletlen: 
ünnepélyesen bejelentik, hogy megszületett az együttmûködési meg-
állapodás roman cége a segelsport roman Koch és a magyar flaar 

performance sailing Kft. között. A több frontos közös munka lényege, 
hogy roman a nevét adja a flaar hajóinak németországi bevezetéséhez, 
míg a flaar nemzetközi és magyarországi aktivitása során megjeleníti, 
promotálja roman szerteágazó a hajózáshoz köthetô vállalkozását. A pro-
jekt elsô lépésben 6 db flaar 18-as hadrendbe állításával venné kezde-
tét, melyek egy bajor klubban szolgálnák a neves edzô szakmai céljainak 
elérését.

PH.: Itt a Boot kiállításán igazán széles a választék.  Miért pont a 
flaar hajói nyerték el a tetszésedet? 

r.K.: régóta keresem a céljaimnak megfelelô hajótípust. A flaart egy 
ismerôsöm ajánlotta a figyelmembe, megnéztem és rögtön éreztem, hogy 
erre van szükségem.

PH.: Csak ennyi? 
r.K.: ennél azért valóban több. eleve nagy szimpátiával fordulok 
Magyarország, a magyar termékek felé. többször is versenyeztem a 
balatonon, megfogott a magyarok szenvedélyessége, lazasága. sok 
barátot szereztem, akikkel mind a mai napig tartom a kapcsolatot. A 
flaar csapatában is megéreztem azt a többletet, ami más gyártóknál saj-
nálatosan hiányzik. nem vonzanak azok a lehetôségek, melyek mögött 
csupán szigorú üzleti szempontok teljesülése garantált. Az ôszinteség, 
az ügy szeretete nálam sokkal fontosabb. hiszek a kapcsolatok „kémi-

Jókor jó helyen…
Gerô András
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ájában”. ha ezek a kötôdések nem jönnek össze nincs értelme az 
együttmûködésnek. természetesen nagyon fontos a minôség iránti elkö-
telezettség is. szeretem a kisszériás termékeket, riaszt a mennyiségi 
szemlélet, mert abban korlátozott a folyamatos fejlôdés lehetôsége.

PH.: Ha jól érzékelem, akkor ez egy Co Branding megállapodás, 
ahol a két cég eltérô tevékenysége ellenére közös megjelenések-
kel hasznosítják a kapcsolatban rejlô szinergiát?

r.K.: valóban. A flaar 18-asokat egy olyan klubban szeretném bevetni, 
ahol eddig a fiatalok csak öreg elavult hajókon gyakorolhattak. nyilván 
ennek nem volt túl sok haszna, nehéz ily módon gyerekeket motiválni. 
ha egy 49r-be ültetem ôket, az túlságosan is sportos, nem beszélve a 
költségekrôl. A 18-as hozzám is közelebb áll. ezen a hajón jól át tudom 
adni solingos tapasztalataimat, sôt kitûnô lehetôséget látok a Mach race 
rendszer népszerûsítésére, begyakorlására is. ha a gyerekek megkedvelik 
a kis flaart – ezen keresztül magát a brandet – akkor a szüleiket is köny-
nyebb meggyôzni egy 26-os karbon-rakéta megvásárlásáról.

PH.: Mivel tudod segíteni a flaar bevezetését a német piacra?
r.K.: szeretném, ha megfontolnák néhány tanácsomat, melyek könnyeb-
ben elfogadottá tehetik a terméket. nyilván nem elég, ha csak a nevemet 

adom, ami erôsítheti a vásárlói bizalmat, de ez még kevés. finomítani kell 
a termék arculatán. nem csak a hajót kell eladni, hanem egy olyan szol-
gáltatáscsomagot melyben együtt van a hajó és az adekvát vitorlázat, a 
profi tréler és az integrált sólya kocsi, a versenyzôk javasolt ruházata, az 
oktatási és versenyzési lehetôség, melynek fontos eleme a professzionális 
osztályregisztrációt tükrözô rajtszámozás is. 

PH.: Mivel foglalkozik a céged, a Segelsport Roman koch?
r.K.: elsôsorban a sportpályafutásom tapasztalatait, kapcsolatrendsze-
rét szeretném kamatoztatni. edzôként fontosnak tartom a fiatalok bevo-
nását a vitorlássportba, ennek kitûnô eszköze lehet a flaar hajócsalád. 
Kiadványokat jelentetek meg, melyben saját tapasztalataim alapján kom-
mentálom a szabályzatokban rejlô konfliktushelyzetek megelôzését, meg-
oldását. Alkatrészeket, szerelvényeket forgalmazok fôleg a patticrows 
márkájú solingokhoz, képviselem a doyle és fritz vitorlákat, a camaro 
száraz és az Atlantis performance ruházatot és a harbeck trélereket. 
Mától a flaar hajók is részei a portfóliómnak, fel is kerültek a honlapomra.

hol találkozunk legközelebb? A budapest boat show flaar standján biz-
tosan megtaláltok.•



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
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A sízés olyan, mint a finnezés, vagy bár-
melyik egykezes vitorlázás: egyedül csinál-
juk, de igazán falkában élvezzük. Amikor 
ôsszel jött a körlevél a J24-es csapattól, 
hogy csússzunk közösen, már tudtam, 
hogy idén nem fogom kihagyni… évek 
óta nem csúsztam, mert amióta bejött ez 
a kurta carving azóta nem érzem magamé-
nak a játékot. régebben egy síliftben a léc 
hossza már árulkodó jele volt a sízô felké-
szültségének. Ma biztosan kiröhögnének 
a gyönyörû 203-as rossignolommal. A tár-
saság azonban ellentmondást nem tûrôen 
vonzó.

18 jés plusz megszámlálhatatlan család-
tag tisztelte meg részvételével az eseményt. 
ennyien még egy verseny után sem szok-
tunk összegyûlni pláne egy egész hétre! 
sarina robi pontosabban sica vérpro-
fi vendéglátónak bizonyult. Mivel a zell am 
see-ben lévô bernhofer szállodájának teljes 
kapacitását nem bírtuk kitölteni, ezért bölcs 
elôrelátással elkülönítve helyezett el minket 
a más civilizációból érkezett vendégektôl. 
Káprázatos idônk volt. bucira síztük 
magunkat, hogy aztán az esti közétkezte-
tés során el tudjuk viselni sicaséf gasztro-
terrorját. Még életemben nem voltam olyan 

étteremben, ahol a tányérok leszedése 
után a séf kiállt a terem közepébe és név 
szerint elsorolta ki milyen galádságot köve-
tett el az étkezés során. ettôl kezdve nem 
volt senki, aki vissza merte volna külde-
ni a maradékot, sôt már a rendelés során 
igyekeztünk uras mérsékletet tanúsítani. Az 
esti étkezések után az úri közönség számá-
ra a Game zone nevû hangszigetelt, bár-
pulttal spékelt helyiséget biztosította a szál-
loda vezetése. balázs nevû sporttársam 
lelkemre kötötte, hogy feltétlen emlékezzek 
meg az itt folyó magas színvonalú kulturális 
eseményekrôl melyben az ital a kártya és 

Gerô András

Télen telelünk
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bucirA síztÜK MAGunKAt, 
hoGy Aztán Az esti Közét-
Keztetés során el tudJuK 
viselni sicAséf GAsztro-
terrorJát.
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a méltatlan beszédmód csak érintôlegesen 
terhelte az intellektuális színvonalat. A csa-
pat néhány illusztris tagja, nagy Gabi, 
balázs és a vendéglátónk mosolya nem 
volt felhôtlen: mindannyian gyermekáldás 
fenyegetettsége alatt múlatták az idôt. Az 
apává válás legfôbb esélyesénél sicánál 
többen bepróbálkoztak egy esetleges tej-
fakasztó buli ötletével, amikor a hét köze-
pén hírtelen – váratlanul – valóban apává 
vált. A Kitzsteinhorn csúcshüttéje a magyar 
jések fennhatósága alá került amikor 
dologidôben a tulaj – sica nagy barátja – 
egy éles szabjával lenyakazott egy méretes 
pezsit. A kis robin köszöntésére felcsendült 
a magyar himnusz, majd néhány magá-
ról elfeledkezett sporttársunk a pult tetején 

tartott aerobik bemutatót, csak hogy lássa 
a világ miként kell mulatni. A példamuta-
tó viselkedésbe nem bírtunk belefáradni. 
Amint leértünk a hegyrôl a sízôk egyesül-
tek a völgyben állomásozó pihent erôkkel 
akik a nappalokat leginkább rákészüléssel 
töltötték. befészkeltük magunkat egy helyi 
autentikus italmérésbe, ahol némi ízelítôt 
tartottunk az úgynevezett magyar virtus 
sokmozgásos rituáléjából. A kultúrmisszió 
tetôpontján a helyiek kedvenc italuk elké-
szítésének fortélyaira tanítottak bennün-
ket. ha egy 5 centes pohárba valami 
mogyorólikôr szerû színtelent és tejszín-
habot egy söralátéttel lezárunk, akkor jól 
összerázva egy sûrû tejszínes izét kapunk, 
amit nemes egyszerûséggel spermának 

hívnak. Az önfeledt rázás kötelezô tartozé-
ka a procesznek. ezek után nem csoda, 
hogy volt részleges férfi-sztriptíz, jégkoc-
ka-dobálás, teli jeges vödör fejre-borítás, 
de még faangyalt is láttunk, ami olyan, mint 
a hóangyal, csak a kocsmaterasz fapadló-
ján lenget szárnyakat.

voltunk élôzenés koncerten, fáklyás, 
hôlégballonos, síbemutatós fesztiválon és 
melegedtünk jégkunyhóban digitális kandal-
ló fényében. síztünk gyermekded akadá-
lyok között, de filmes mérôs versenypályán 
is. Kinyomtattuk a napi sígráfot, hogy lássuk 
milyen keményen nyomtuk, végigkóstoltuk 
a hütték kínálatát, sütött a nap, volt elég hó, 
mindennel meg voltunk elégedve. boldog 
sízést mindenkinek, aki még nem volt! •

AMint leértÜnK A heGyrôl A sízôK eGyesÜlteK A völGyben 
álloMásozó pihent erôKKel AKiK A nAppAloKAt leGinKább 
ráKészÜléssel töltöttéK.
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voltunK élôzenés Koncer-
ten, fáKlyás, hôléGbAllonos, 
síbeMutAtós fesztiválon és Mele-
GedtÜnK JéGKunyhóbAn diGitális 
KAndAlló fényében. 



régi álma teljesült a hajósoknak! A korábban papír alapú kishajós jogosítványt 2014. janu-
ár 1-tôl a személyazonosság igazolására is alkalmas, bankkártya méretû biztonsági okmány, 
a „nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetôi bizonyítvány” váltja fel.

A régi okmányok az orvosi érvényesség lejártáig használhatók. A vízálló kivitel mellett 
további praktikus változás, hogy a belvízi és a tengeri képesítések egy okmányba kerülnek. 
Az új képesítés megszerzése esetén, vagy a meglévô okmány cseréjéhez személyesen kell 
eljárni, mivel a tulajdonos aláírása is nyilvántartásba kerül. A kérelemhez a személyi adatokon 
túl, csupán egy szabványos 35 × 45 mm-es, színes igazolványkép szükséges.

Üröm az örömben, hogy a bizonyítvány kiadása 13000 ft-ba kerül, ami jóval több, mint 
a hasonló, gépjármûvezetôi jogosítvány díja, valamint, hogy az orvosi alkalmasság lejártával 
minden alkalommal cserélni kell.

további kedvezô hír, hogy 2014. március 1-tôl két ponton módosul a csónak meghatáro-
zása: A hajótest hossza nem éri el a 7 m-t (korábban 6,2 m), motorteljesítménye legfeljebb 
7,5 kw ≈ 10 le (korábban 4 kw ≈ 5 le) volt. A motoros, vitorlás csónakok vezetéséhez nem 
kell jogosítvány. •
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szerzô: Kipper GyörGy forrás: Autoinfo 2014. 02. 01. – horizont

Hajós képesítésekkel 
kapcsolatos változások
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HANSE

385

LENDÜLETES CIRKÁLÁS
Video

325  new345   355   385   415   445   495   545  new575   630e

     TACK-VÁLTÁS A 
KÖTÉLZET ÉRINTÉSE NÉLKÜL
Integrált önváltó fock 

     NAGY SEBESSÉGNÉL IS 
BIZTOS IRÁNYTARTÁS
Hosszú vízvonal, tavi kíl
Designed by judel/vrolijk & co
 

     SZELLŐS ÉS VILÁGOS
Minden kabinban testablak
Fedélzetbe símuló nyitható nyílások
 

     ERGONOMIKUS 
COCKPIT KIALAKÍTÁS
Dupla kormány, lehajtható fürdőplatform, 
stabil cockpit asztal, széles ülések, mély 
rakodótér 

     „EGYKEZES”
VITORLÁZÁS
A mozgókötélzet hátrafut 
a kormányállásig 



Már jó pár éve annak, hogy a magyar 
optimistesek január elsején az újévi ebéd elfo-
gyasztását követôen bepakolnak az éppen 
aktuálisan rendelkezésükre álló buszba és újból 
meghúzzák a hajókat rögzítô spanifereket az 
utánfutón; majd a ljubjana – velence – padova 
– firenze – róma útvonalon megérkeznek 
a „legolaszabb” városba, nápolyba. itt ugyan-
is egy ország aktuális ranglista szerinti öt leg-
jobb ópésa azon a versenyen vehet részt, ame-
lyet 1993-ban a legnevezetesebb itteni vitor-
lásklub akkori elnöke alapított barátja, Marcello 
campobasso emlékére. 

A versenyt rendezô reale yacht club 
canottieri savoia (amelynek története ezen a lin-
ken olaszul elolvasható) egy igazi elegáns vitor-
lásklub, amelynek komoly versenyzôi és komoly 
társadalmi beágyazottsága is van; és ezen 
kívül arra is odafigyel, hogy a legkisebbeket, az 
optimisteseket is nagyvonalúan vendégül lássa 
– ajándékkal, vacsorával sôt a szállásköltség 
átvállalásával. A gyerekek száz éves emlékek, 

Trofeo Marcello Campobasso – 
Nápoly, 2014. január 3–5.
szöveG, fotó: dr lászlófy csAbA
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http://it.wikipedia.org/wiki/Reale_Yacht_Club_Canottieri_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Reale_Yacht_Club_Canottieri_Savoia


kupák és antik bútorok, berendezési tárgyak 
között, egyenruhás pincérek asszisztálásával 
fogyasztják el a vacsorákat a dél-olasz télben, 
januárban…

(csak közbevetôleg, csupa apró betûvel és 
tényleg csak érintôlegesen: láttunk már hazai 
kikötôben öltöny-nyakkendôben (hölgyeknél ele-
gáns kosztümben) díjat átadni valakit? és miért 
is nem?…)

A magyar színeket ebben az évben a lászlófy 
ábel (spartacus vitorlás egylet), héjja Marcell 
(spartacus vitorlás egylet), lászlófy levente 
(spartacus vitorlás egylet), Jeney Máté 
(spartacus vitorlás egylet), bihary ádám (yacht 
club Agárd) összetételû csapat képviselte. erôss 
loránd és futó Marcell tanulmányi kötelezett-
ségeik miatt nem tudtak részt venni a verse-
nyen, így Jeney Máté és bihary ádám nyert 
jogot az indulásra. Máté 2003-as születésû, 
így ô a serdülô mezônyben versenyezhetett. 
A serdülôk külön pályán mennek, számukra 
ezen a versenyen egy versenynapon két futam 
engedélyezett. 

Az elsô versenynapon a serdülôknek kettô, 
az ifiknek három futam került megrendezés-

re bft 2-es, 3-as szélben. A második napon 
a serdülôk egy, az ifik két futamon mérhették 
össze tudásukat, az elôzô napinál erôsebb lég-
mozgásban. Az utolsó napon az idôjárás jól 
kitolt a versenyzôkkel, mert olyan erôs délies 
jellegû szél jött, hogy a rendezôk jobbnak látták 
a bizonytalan idejû parti halasztást…

A regatta a serdülôk számára három, az ifik 
számára öt futammal zárult; ez persze mind-
két esetben jelentôsen elmarad a tervezett 
futamszámtól. Jeney Máté szépen teljesített, 
a serdülôk ezüstérmét hozta haza. Mátét az 
olasz viola tomasso elôzta meg, mindössze 
egyetlen ponttal.

Az ifiknél lászlófy levente érte el a legjobb 
teljesítményt, a még díjazott 9. helyet szerezte 
meg. levi az utolsó (az ötödik) futamban sajnos 
olyan rosszul rajtolt, hogy érmes esélyei egy pil-
lanat alatt szertefoszlottak. ennek ellenére a 9. 
hely az ifi mezônyben szép teljesítmény. 

héjja Marcell az abszolút 33., lászlófy ábel 
a 42., bihary ádám a 44. helyen végzett a 130 
fôs mezônyben. Marci szépen kezdett, az 
elsô futamban a 4. helyen futott be, de utána 
nem tudta ezt a jó formát hozni, megtartani. 
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A serdÜlôK KÜlön 
pályán MenneK, száMuK-
rA ezen A versenyen 
eGy versenynApon Két 
futAM enGedélyezett.



ábel gyengébben kezdett és a 3. futamban 
begyûjtött egy korai rajtot (abban a futamban 
3. lett) és szemmel láthatóan elkönyvelte, hogy 
ebbôl már nem lesz nagy csoda. A második 
versenynapon így is negyven helyet javított… 
ádám a második versenynapra megerôsödô 
szélben nem tudta hozni azt a teljesítményt, 
amit az elsô versenynapon abszolvált. A két 
harmincadik feletti helyezése lerontotta a vég-
eredményt.

Mindezek mellett a díjkiosztón nem csak két 
versenyzônk, Máté és levente kapott egy-egy 
szép kupát, hanem a válogatott edzôje, török 
péter is. A magyar csapat lett ugyanis az idei 
trofeo Marcello campobasso legeredménye-
sebb válogatottja. 

ha belegondolunk, akkor ez mégiscsak egy 
óriási teljesítmény, hiszen tengeri nemzeteket 
utasított maga mögé az egyetlen edzôbôl és öt 
(bocsánat érte fiúk!) mégiscsak kis gyerekbôl 
álló magyar csapat a messzi olasz földön… • 
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A MAGyAr csApAt lett 
uGyAnis Az idei trofeo 
MArcello cAMpobAsso 
leGeredMényesebb 
váloGAtottJA.



www.varianta.hu

info@hanse.hu
www.varianta.hu

18 37 44



SZÓLÓ FÖLDKERÜLÉS 2013-14,  
RAkONCZAY EXPEdÍCIÓ – HAJÓNAPlÓk
 szerzô: rAKonczAy Gábor, forrás, rAKonczAy.coM

rakonczay Gábor több mint két hónapja, 2013. november 23-án 
elindult a spanyolországi benalmadénából egy 44 lábas colvic  
típusú kétárbocos vitorlással, hogy a klasszikus déli útvonalon 
megkerülje a földet, a 3 legismertebb fok, a Jóreménység foka, 
a leeuwin-fok és a horn-fok kerülésével, 3 fô megállással, szólóban. 
A földkerülés négy fô szakaszra bontható, ebbôl az elsô a 6500 tmf- nyi  
(12 000 km-es), európa (benalmadéna)–  dél Afrika (fokváros) táv. 
Gábor jelenleg 3 technikai megálló után, (Kanári-las palmas, zöld-
foki-szigetek-Mindelo, fernando de noronha) a dél-Atlanti-óceánon 
vitorlázik fokváros felé, több mint 8000 km megtétele után. Aktuális, 
Gps helyzetpontja naponta frissül.
Kikötések: fokváros – dél-Afrika, sydney – Ausztrália, rio de Janeiro 
– brazília. indulás- érkezés: 2013. November 23. 11.23- 2014. •

Az út a hivatalos weboldalon,  
a www.rakonczay.com –on követhetô, 
a kikötések alkalmával hazaküldött friss 
képanyagot és aktuális írásait is itt teszik 
közzé. Gábor a nála lévô INMARSAT 
mûholdas telefonon keresztül kommu-
nikál a világgal, élô bejelentkezéseket, 
elôadásokat is tart az expedíció közben.
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http://www.rakonczay.com
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A hajó és a hajós:
A hajó: 44 lábas kétárbocos colvic típusú vitorlás
A hajós: rakonczay Gábor, kétszeres Guinness 
világ rekorder óceáni evezôs, az amerikai 
national Geographic év kalandja díj és a Magyar 
formatervezési díj tulajdonosa, négyszeres 
óceánátkelô  magyar hajós. (2 Atlanti-óceán áteve-
zés, 2 Atlanti-óceán átvitorlázás, 2 könyv szerzôje.)



Az útvonal:
benalmadena – spanyolország 
-  Gibraltári-szoros- Atlanti-óceán – 
fokváros – dél-Afrika – indiai-óceán – 
sydney – Ausztrália – csendes-óceán 
– rio de Janeiro – brazília – Atlanti- 
óceán – Gibraltári-szoros – Adria
elsô szakasz: benalmadena – 
spanyolország -  Gibraltári-szoros- 
Atlanti-óceán – fokváros – dél-Afrika 
Második szakasz: fokváros – dél-
Afrika – indiai-óceán – sydney – 
Ausztrália – csendes-óceán 
harmadik szakasz: sydney – 
Ausztrália – csendes-óceán – rio de 
Janeiro – brazília – Atlanti- óceán 
negyedik szakasz: rio de Janeiro – 
brazília – Atlanti- óceán – Gibraltári-
szoros – Adria28
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földkerülés / 1.nap – Gibraltár
rakonczay Gábor írása, forrás: rakonczay.com

Az angolok jellegzetes sziklája a borús esôvel 
áztatott horizont fölött kezd elôttem kirajzolódni. 
A mostani lesz, hogy ötödszörre keresztezem 
a földközi-tenger és az Atlanti-óceán közti híres 
átjárót. Az esô és a kis látótávolság miatt észa-
kon maradok és csak túl a szoroson, odakinn 
veszem az irányt majd délnek.

balkéz felôl egymást érik a földközit elhagyni 
készülô teherhajók, és habár én szabad szem-
mel nem látom, de a radar jól mutatja, hogy 

tôlük kicsivel délebbre hasonló monstrumok 
vonulnak visszafelé.

este kilenckor elérem a sziklát, az esô eláll 
és hirtelen kitisztul az idô. A monumentális 
szimbólum oldala kivilágítva, elôtte meg vagy 
egy tucat horgonyon levô teherhajó várakozik. 
balkéz felôl a távolban meglehetôsen jól lát-
szódnak Afrika fényei.

éjfél körül már tarifa világítótornya mellett 
haladok el és úgy hajnali háromkor megkez-
dem a hajóforgalom keresztezését. A velem 
megegyezô irányú forgalom könnyen megvan, 
de a befele haladók olyan kitartóan vonulnak 

egymás mögött, hogy közel egy óráig várom 
a megfelelô pillanatot, hogy ki elé vághatnék 
be. Majd csak van egy kis szünet, így a nyu-
gat-délnyugati irányt délire ejtem és megindulok 
keresztül a forgalmon. egy órával késôbb dél-
nyugati irányra váltok és a napkelte már kinn ér 
az óceánon.

európából közben már semmi nem látszik és 
Afrika is csak egy épphogy kivehetô halvány 
folt a horizonton. Kinn vagyok és irány az ezer 
kilométerre levô Kanári szigetcsoport… ez lesz 
a hetedik európa – Kanári-szigetek menet, ha 
a három evezést is beleszámolom.

rAKonczAy Gábor több Mint Két hónApJA, 2013. noveMber 23-án elindult A spAnyolorszáGi 
benAlMAdénából eGy 44 lábAs colvic típusÚ Kétárbocos vitorlássAl, hoGy A KlAssziKus déli Útvo-
nAlon MeGKerÜlJe A földet. A 3 leGisMertebb foK, A JóreMényséG foKA, A leeuwin-foK és A horn-
foK KerÜlésével, 3 fô MeGállássAl, szólóbAn. Gábor JelenleG A dél-AtlAnti-óceánon vitorláziK 
foKváros felé. hAJónAplóJát folyAMAtosAn vezeti, Az elsô 5 nAp beJeGyzései:
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földkerülés / 2-5.nap – Alvás hajóútvonalban
rakonczay Gábor írása, forrás: rakonczay.com

Annak azért van egy hangulata, mikor az ember 
lefekszik tíz percre aludni, miközben a hajó tel-
jes vitorlázattal vágtat vele együtt az éjszaká-
ban, miközben a horizonton belül több teherhajó 
fénye is látszik. tízperces alvások, legalábbis itt 
a forgalmas részen, késôbb és távol a hajóút-
vonalaktól meg majd hetente fogok csak másik 
hajót a horizonton belül látni. viszont most szi-

gorúan tíz perc. Jellemzôen, ha tíz-húsz percen-
ként az ember felkel éjjel négy órán keresztül, 
akkor gyakran már az is elkezd összemosód-
ni, hogy melyik is a valóság és melyik nem az. 
nálam folyamatos álomképek vannak és gyako-
ri, hogy két tucat teljes álomtörténet lejátszódik 
addig, mire összejön a négy óra alvás.

ismét csipog az órám és én ismét valami-
féle nyúlós érzéssel ébredek, majd a han-
gos – felkelni! – szó segít, hogy az álombeli 
történetbôl kiszakadjak. egy gyors ellenôrzés 

a radarképernyôn a körülöttem levô hajóforga-
lomról, majd félrehúzom a kabinajtó tetejét és 
megmarkolva a hátsó árboc merevkötelét körül-
kémlelek a szeles és hideg éjszakában, hogy 
szabad szemmel is meggyôzôdhessek arról, 
amit a mûszer mutat. beazonosítom a tíz perce 
arrébb ment hajófényeket és meghatározom az 
újak irányát, gyors szélirány és vitorlaellenôrzés, 
majd vissza kabin meleg szélmentes védelmébe 
ismét tíz perc alvásra… •
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„ne a tükröd okold, ha a képed ferde.” 
nyikolaj vasziljevics Gogol örökérvényû 
szavai jutnak eszembe, amint szembené-
zek azzal, hogy mit össze tudunk bénáz-
ni vitorlázásaink, túráink során. Mennyi 
veszélytôl, bajtól, kellemetlenségtôl óvhat-
nánk meg magunkat, csak ismerni kelle-
ne a tipikus csapdákat. vagy jó lenne, ha 
eszünkbe jutnának, adott esetben. na, 
ezért vettem a bátorságot e téma taglalá-
sára. nézzük is, a teljesség igénye nélkül, 
mi mindenre vagyunk képesek.

vízbe esések: én már nem egyszer jár-
tam így. (fôleg badacsonyban, este, taj 
részegen. ez, ugye tipikus, nem igen 
tudunk tenni ellene. huncut az a hegy.)

 van azután a „cölöp elmegy” téma-
kör. Mármint, amikor jóformán állunk, és 
a hajó végénél a farkötelet akarjuk felten-
ni, valamiért nem megy. A fránya oszlop, 
meg szép lassan távolodik. Megfogjuk, 
hogy visszahúzzuk, persze másik kezünk-
kel nem kapaszkodunk a farfeszítôbe, így 
még mi is csak tolunk rajta, végül kilökjük 
magunk alól a hajót, és loccs.

A megcsúszások. A fedélzet ugye fôleg 
vizesen, bármennyire érdesített, a leg 
váratlanabb helyeken képes igen síkos 
lenni (orrvitorla sín). Kapaszkodjunk tehát, 
anélkül egy lépést se. Jó pár, viszony-
lag kis átmérôjû kötél fut hosszában 
a kabintetôn, ami még kifelé lejtôs is. Még 

a „csodacipô” talpa alól is kigurul. Jobb 
esetben fenékre vagy térdre esés, rosz-
szabb esetben fürdés.

nem is hinnénk, milyen gyakori a „mellé-
lépés”. egyszerûen lesétálunk, egyenesen 
a vízbe. Méghozzá minden különösebb 
ok, vagy extrém körülmény nélkül. Úgy az 
igazi, ha oldalunkon az okos telefon, zse-
bünkben az irattárca meg a pénztárca, 
nyakunkban fényképezôgép. Mert rutinból 
megyünk, másra figyelünk. szóval javas-
lom, nézzünk a lábunk elé, és persze min-
dig valamibe kapaszkodjunk.

elindulás: nincs megtervezve, végig-
gondolva. elkötjük elöl – hátul, sodródunk 
ide – oda, neki a másiknak, a cölöpnek. 

Új verseny kiírása!!!
Melyikünk a nagyobb Balf@sz?
Gelencsér GyörGy Merlin!
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„ne A tÜKröd oKold, hA A Képed 
ferde.” nyiKolAJ vAszilJevics 
GoGol öröKérvényû szAvAi  
JutnAK eszeMbe, AMint szeM-
benézeK AzzAl, hoGy Mit össze 
tudunK bénázni vitorlázásAinK, 
tÚráinK során.
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rángatjuk a motort, végre valahára bein-
dul, gyorsan sebességbe, nagy gázt, hajó 
megy amerre éppen áll. valahogy nagy 
nehezen kijutunk a kikötôbôl a szélbe, jó 
nagy hullámok közé. hánykolódunk, motor 
fel – felbôg, amint kiemelkedik a vízbôl. 
vitorlát kellene húzni, de az istennek se 
megy fel. (Útközben elakad, se fel, se le.) 
persze nincs tisztázva, kinek mi a dolga, 
tehát mindenki egyszerre kiabál, a másik-
nak dirigál. patt helyzet. elôbb-utóbb kifor-
dulunk szélbôl, billegünk veszettül, motor 
is leáll. legalább az orrvitorlát engedjük 
ki, legyen valami hajtóerô. nem jön, mert 
elakadt a rolleren a kötél. A hajó csak 
forog, sodródik. és „csoda lôn”, vala-
hogy csak fenn van az a vitorla, másik is 
legalább félig kitekeredve feszül. hurrá! 
A következô túrahelyen aztán nyilván szé-
pen átbeszéljük mit, hogyan csinálunk leg-
közelebb. Ki a kapitány, ki kormányoz, ki 

kezeli a motort. indulás elôtt kitisztázzuk 
a köteleket, fockrollert, még a szélcsend-
ben felhúzzuk a grószt… stb. naivitásom 
határtalan, ugyanis másnap reggel a kifu-
tásnál, ugyanaz a csapat, ugyanazzal 
a hajóval ugyanazt adja elô. na, jó, hagy-
juk.

Más eset, amikor egy apróságból több-
százezres kár keletkezik. vízbe lógó kötél. 
nem látjuk, hiszen nagy része a víz alatt 
van. elindulunk elôre, a beépített motor 
csigája odaszippantja, felcsavarja. és ha 
kellô stabilan valamelyik bikára van rög-
zítve a másik vége, megfeszülvén akko-
rát ránt, hogy elgörbül az egész meg-
hajtó tengely, törik a csapágy. Garantált 
a több hetes „mozgásképtelenség”. Úgy 
elôzhetjük meg, ha arra figyelünk, hogy 
használat után megvan – e a kötél, és 
rendezetten, haladéktalanul a saját helyére 
tesszük.

persze, ennek elôfeltétele, hogy a kapi-
tány a saját dolgával foglalkozzon, ne 
azzal, amivel a segítôinek kellene. 

Messze nem ekkora gond, de azon túl, 
hogy „randa”, még kellemetlenségeket is 
okozhat, amikor a pufik ott lógnak a vizet 
paskolva, a fedélzeten meg az utastérben 
csomókba gyûrve hevernek a kikötô és 
egyéb kötelek. legyünk tehát igényeseb-
bek a rendre.

szél ügyek: lépten – nyomon látom, 
hogy fogalmunk sincs róla, hogy merrôl 
fúj a szél. így nem is tudunk pontosan 
szembe állni, például vitorla felhúzásnál. 
terhelés alatt kínlódunk, rángatjuk, feszít-
jük, csörlôzzük. szidjuk, hogy miért szo-
rul ennyire, milyen sz@r megoldás, hogy 
beakad a lazy jack zsinórokba… stb.

Gyakori továbbá, hogy gyenge szélben, 
behúzott vitorlákkal hátszelezünk, legtöbb-
ször motor rásegítéssel, csak úgy alapjá-

nAivitásoM hAtártAlAn, uGyAnis MásnAp reG-
Gel A Kifutásnál, uGyAnAz A csApAt, uGyAnAz-
zAl A hAJóvAl uGyAnAzt AdJA elô.
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raton. (ugyanilyen sebességgel haladnánk 
gép nélkül, helyes vitorlaállítással.) oldal, 
vagy háromnegyed szélnél is gyakran látom 
a túlhúzott vásznakat. figyeljünk kicsit job-
ban oda, ha nem érezzük, fel lehet kötni 
„flokonokat”, széljelzô szalagokat. és nagyon 
hasznos az orrvitorlán, a beömlô levegôt 
mutató pántlikapár. folyamatosan lessük és 
higgyünk neki, ha párhuzamosak, vízszinte-
sek, akkor az ideális. 

A következô kérdés, hogy mekkora, és 
mennyit erôsödhet. Ami nekem alap, hogy 
mikor „frontbetörés” ér, azt zárt kikötôben 
töltsem. simán lehet bármekkora löket. 
Aztán, ha már beállt szépen északias-
ra, jó „hetvenes körül”, szabad a vásár, 
nyolcvanas pöffnél nemigen lesz több. 

tájékozódjunk a technika eszközeinek 
segítségével, vegyük a fáradtságot, hogy 
ide – oda „kattintsunk”, mit jósolnak. Az 
északi part védelmében, általában sima 
a víz, enyhébb a szél. ne csapjon be. 
pár száz méterre, a „lecsapónál” a leg-
gorombább. tavaly volt, hogy „bátorék” 
füred környékérôl 25 – ös jolleval kimen-
tek a másodfokban. Aztán a nyolcvan – 
kilencvenes megtette a magáét. vitorla 
darabokba, árbóc kettétörve, csoda, hogy 
nem borultak fel. A rendôr motoros fél 
órát körözött mellettük. nem tudott men-
teni, mert mindenki a kabinban reszketett, 
és a mobilját nyomogatta, észre sem vet-
ték, hogy már rég ott a segítség. brávó! 
vegyük tudomásul, „veszett” szélhez való-

di viharfock kell, és második reffsor. Merev 
forstagról kicsit kitekert génua, messze 
nem ugyanaz. szükségszerûen darabokra 
fog szakadni.

Más ügy, de ide tartozik, amikor 
a kikötôben ôrizetlenül hagyunk egy hajót. 
Gyakori eljárás, amint betekerjük a génuát, 
ahogy sebtében sikeredik. Jó lesz az úgy, 
hisz merev forstágról nem bomolhat ki. 
nem a fr@ncokat! Aztán hibáztatunk min-
dent és mindenkit. pedig kis odafigyelés-
sel megelôzhettük volna. csak ne lennénk 
ilyen b@rmok!

Aztán azt a pár százezer forintot el is 
ehettük – ihattuk volna a túrán, a kocs-
mákban. Maradjunk ennyiben, folytatása 
következik. •
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decemberi nyitvatartás: 
december 7 szombat 9-17 

december 14 ezüst szombat 9-13 
december 15 ezüst vasárnap 9-13 
december 21 arany szombat 9-17 
december 22 arany vasárnap 9-13 

december 23 hétfô 9-17
zárva: december 24-tôl január 5-ig 

nyitás: Január 6-én hétfôn

http://www.maritime.hu
http://www.maritimehajosbolt.hu/


Hiánypótló ragasztó izé: Sugru
Mi is az a sugru? valami olyasmi, ami MacGyver kezében valószínûleg 
csodafegyver lett volna, de azért egy átlagos ember is sok mindenre 
tudja használni.

Nézzük az alaptulajdonságokat:
Kicsomagolás után 30 percig kézzel formázható, utána viszont megszilár-
dul és megtartja az adott formát, de ezen kívül:
- rugalmas marad mint a gumi
- hôálló lesz, +180 fokig
- hidegálló lesz -50 fokig
- vízálló lesz, tehát tömít
- ragasztásra is alkalmas, tehát amit összeragasztunk vele, az úgy marad.
- tapintásra pedig csúszásmentes lesz, tehát nem csúszik

Hogy mindez mire jó mondjuk egy hajón?
éles sarkok bevonására, törött fémalkatrészek ragasztására, tömítésére. 
A hajótest kisebb sérüléseinek javítására, szerszámok javítására. de per-
sze egy igazán kreatív elme bármire tudja használni!

Az azért fontos tudni, hogy a gyártók csak átmeneti gyorsjavításra ajánl-
ják a sugru-t. Az ára nem olcsó a csodaanyagnak. postaköltséggel 
együtt kb 5.000 ft egy csomag, amiben 8 db 5 grammos adag található. 
szerencsére nem jönnek zavarba ha Magyarországra kell postázni.

kötélpucolás – de hogy?

Mennyiszer de mennyszer belefutott már min-
denki abba a problémába, hogy a kikötôkötelek 
koszosak lettek. ennek most vége!

na jó, persze a kötelek továbbra is koszolódni 
fognak, de itt van a csodaeszköz, amivel reme-
kül meg lehet ôket pucolni. vége az álmatlan 
éjszakáknak, a hajókat elcsúfító kötelek másod-
percei meg vannak számlálva.

használata egyszerû és biztonságos. Marokra 
fogjuk a speciális "formakövetô" kefét, elôre-
hátra mozdulatstsort végezve megtisztítjuk 
a kötelet. ugye milyen egyszerû? A bátrabbak 
merev csövekre is használhatják!

A termék gyártójának neve igazán találó: 
shurhold cég gyártja. nyugodtan ejtsd ki 
magyarul (és ez még csak nem is vicc).

Aki úgy érzi, hogy mostantól csak shurhold 
kefével hajlandó kefélni, az itt meg is rendelheti 
a saját keféjét. •
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http://www.youtube.com/watch?v=rXXcq6-3y8g
http://www.youtube.com/watch?v=K9TVV0RDLDY
http://www.maritime.hu
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ha lassan is, de talán vége lesz ennek a kurta-furcsa télnek.  A hír-
adások szerint a medvék is igazolták a dolgot, mert kint maradtak, 
nem mentek vissza szundikálni. nem úgy, mint tavaly, amikor a mikulás 
kézengfogva sétafikált a nyuszival. állítólag mértékadó idôjósok szerint 
március 20-a után már akár nyár is lehet, olyan hírtelen emelkedik majd 
a hômérséklet.  ezek után, mi sem tehettünk mást, a következô sebes-
ségfokozatra kapcsoltunk és készülünk a tavaszi hajóvízretételekre.  
Jó, majd meglátjuk mit hoz a jövô, addig is beindítjuk az „Algagátlós, 
hajófestôs, fényesítôs heteket”, ami a  budapest boat show 2014 ren-
dezvénnyel kezdôdik. 

itt szokásunkhoz híven, várjuk mindazokat, akik gondjaikkal, problé-
máikkal felkeresnek, átbeszélve azokat, és ha lehet megtalálni a megol-
dást. Megmutatjuk az újdonságokat, különös tekintettel az international 
megújult tisztítószer programjára. és persze ne feledkezzünk meg a 

tbs kínálatról, ahol kedvezô akciós termékeket is ajánlunk.  és ha 
már a kedvezményeknél tartunk, a kiállításon is veszünk fel rendelé-
seket, amelyeket saját költségünkön, a vevô számára ingyenesen jut-
tatunk el az általa megjelölt címre. no és a folytatás. Miután összepa-
koltunk és hazamentünk, máris megkezdjük a felkészülést a Keszthelyi 
vevôtalálkozóra. február 22-én várjuk mindazokat a végfelhasználókat, 
akik nem tudtak eljönni budapestre, de szeretnének többet megtudni az 
international termékekrôl és azok felhasználásáról. természetesen nyitva 
lesz a tbs üzlet is, ahol a hajósruházat teljes kínálata fellelhetô. délelôtt 
10 órától, délután 16 óráig várjuk az érdeklôdôket. egy nap pihenô után 
24-n és 25-én üzleti partnereinknek, kereskedôknek, hajóépítôknek és 
kikötôsöknek tartunk egy kétnapos rendezvényt, ahol egyfajta tovább-
képzés keretében ismerkednek az új termékekkel, azok alkalmazásával. 

és aztán, hipp-hopp itt a tavasz. (x)

„Algagátlós, hajófestôs, fényesítôs hetek 2014”

http://www.maritime.hu


DÁTUM PROGRAM HELYSzÍN WEB
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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