
Az Orfűi Vitorlás Egyesület új vezetőségének megválasztása óta  
kiemelt figyelmet fordít a felnőtt- és a gyermekképzésekre,  

az utánpótlás-nevelésre, valamint a sportág népszerűsítésére.

Vitorlás képzések a Pécsi-tavon

Ezen célkitűzésének első 
lépéseként új oktató hajó 
flotta (3 db laser bahia, 6 db 
optimist, egy laser bug és egy 
edző motoros) érkezett Or-
fűre a Magyar Vitorlás Szö-
vetség, a település, pályázati 
források és a tagság támoga-
tásával. Ezek a technikai felté-
telek elengedhetetlenek azon 
cél megvalósításához, hogy a 
mai kor elvárásainak megfe-
lelő, színvonalas vitorlás ok-
tatást építsünk fel Orfűn.
A kistavas vitorlázás nép-
szerűsítése érdekében meg-
kerestük a környező iskolák 
vezetőit és testnevelő taná-
rait, valamint ifjúsági háza-
kat, közösségi centrumokat, 
hogy minél több gyerekhez 
eljusson a vitorlás táborok 
híre. Emellett rendszeresen 
csatlakozunk a Go Boating 
vitorlás nyílt naphoz, mely 
nagy sikerű kezdeménye-
zés, hiszen olyan gyerme-
kek is megismerkedhetnek 
a vitorlázással, akiknek erre 
eddig nem volt lehetősége.

Már a 2018-as évben 4 gyer-
mek- és 4 intenzív felnőtt-
képzést hirdettünk. Ezek 
keretein belül közel 70 gyer-
mek és felnőtt ismerkedhe-
tett meg a vitorlás sporttal. 
A létszám a tavalyi évben 
tovább nőtt, 8 gyermek- és 
6 felnőttképzésen vagyunk 
túl, és 100 felett van azok 

száma, akik ezekben a tábo-
rokban részt vettek.
A gyermektáborok egy hetes 
turnusokban mind bentlaká-
sos, mind bejárós rendszer-
ben is elérhetőek. Áprilistól 
októberig rendszeres edzé-
seket tartottunk a már ha-
ladó vitorlázó gyerekeknek 
helyi és vendégedzők bevo-
násával, valamint lehetősé-
get biztosítunk nekik, hogy 
elindulhassanak az orfűi és a 
távolabbi versenyeken, hogy 
összemérhessék megszerzett 
tudásukat egymással és az 
ország több vízterületéről ér-
kező versenytársaikkal.
A felnőttképzéseket a tavaszi 
és az őszi időszakban hirdet-
tük meg, oly módon, hogy 
egy péntek délutánnal kiegé-

szült hétvége keretein belül 
tudjunk minél több tudást 
átadni és a lehető legtöbb időt 
a vízen gyakorlással tölteni.
Terveink szerint a közeljö-
vőben kialakításra kerül egy 
vitorlásszállás, egy raktárral 
kiegészített versenyiroda és 
egy modern technikai esz-
közökkel felszerelt oktató-il-
letve konferencia terem, ami 
nemcsak az oktatásokat se-
gíti, hanem színesíti az egy-
re intenzívebb klubéletet is.
Bízunk benne, hogy törek-
véseink a jövőben még több 
gyermek és felnőtt számára 
teszik majd felejthetetlen 
élménnyé a vitorlázást az 
amúgy is festői környezetű 
Pécsi-tavon.

R. P.

 GYERMEKTÁBOROK 
 IDŐPONTJAI:

2020. június 22-26.
2020. június 29-július 3.
2020. július 6-10.
2020. július 13-17.
2020. augusztus 3-7.
2020. augusztus 10-14.
2020. augusztus 24-28.

Részvételi feltételek: egészségi alkal-
masság, biztos úszni tudás, törvényes 
képviselő hozzájáruló nyilatkozata, 
tábor- és házirend elfogadása, részvé-
teli díj befizetése.

Tárgyi feltételek: napszemüveg, siltes 
sapka, napvédő krém, fürdőnadrág, 
vízhatlan ruházat, tornacipő, váltócipő, 
papucs, hálózsák, kispárna, törölköző. 
Opcionális: kerékpár, mentőmellény 
(ha a sajátodat szeretnéd használni).

Részvételi díj:
BEJÁRÓ: 49.000 Ft/növendék
BENTLAKÁSOS: 59.000 Ft/növendék

Az Orfűi Vitorlás Iskola 
2020. évi képzési programja

Idén is bajnokokat  
adott Orfű
A modellvitorlázás és a Pécsi-tó évtizedek 
óta elválaszthatatlan társai egymásnak.

3. oldal

Büszkék vagyunk a  
szörföseinkre
Télen-nyáron vízen vannak, ha fúj a szél, 
és színesítik a Pécsi-tó látványát. 

4. oldal

Tono viszi a hátán  
a klubot
Életkorát meghazudtolva az Orfűi 
Vitorlás Egyesület legeredményesebb 
versenyzője Székely Antal olimpikon 
vitorlázónk.

2. oldal

 FELNŐTTKÉPZÉSEK 
 IDŐPONTJAI:

2020. április 17-19.
2020. május 15-17.
2020. június 26-28.
2020. szeptember 11-13. 
2020. szeptember 25-27.

KÉPZÉSI PROGRAM:
Péntek
17:00 – 19:00: elméleti oktatás
Szombat 
09:00 – 12:00: elméleti és gyakorlati 
oktatás
12:00 – 13:00: ebéd
13:00 – 17:00: elméleti és gyakorlati 
oktatás
Vasárnap
09:00 – 12:00: elméleti és gyakorlati 
oktatás
12:00 – 13:00: ebéd
13:00 – 16:00: elméleti és gyakorlati 
oktatás

Részvételi feltételek: egészségi alkal-
masság, biztos úszni tudás, tábor- és 
házirend elfogadása, részvételi díj be-
fizetése.

Tárgyi feltételek: napszemüveg, siltes 
sapka, napvédő krém, fürdőnadrág, víz-
hatlan ruházat, tornacipő, váltócipő, tö-
rölköző, ebéd, kulacs vagy vizes palack. 
Opcionális: kerékpár, mentőmellény (ha 
a sajátodat szeretnéd használni).

Részvételi díj: 29.000 Ft/növendék

Képzések helyszíne: Orfű, vitorlástelep

INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:
Bodnár Imre: +36 20 938 2878 • Ribacz Péter: +36 70 296 1616

E-mail: ove@orfusailing.hu • www.orfusailing.hu

Kiadja a                                           magazin
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PENTHE AUTÓHÁZ
Korrekt cég, profi kiszolgálás
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Orfűi győzelem a HCC bajnokságon!
FoodTest.hu Cruiser Magyar Bajnokság, avagy ki nyeri a teáskannát?  

Tono és a nagyhajósok hozták 
a ranglistapontokat

Sokak számára halott gondolatnak 
tűnt a túrahajóknak létrehozott 
versenyosztály, ami lássuk be már 
meghatározásában is önellentmon-
dásokat mutat. Végképp bicskanyi-
togató volt, hogy ennek a bagázsnak 
magyar bajnokságot írjon ki az or-
szágos szövetség.

A vitorlázás sem különbözik a foci-
tól, ehhez is mindenki ért, sőt ezen 
a területen is legalább annyi az egy 
négyzetméterre eső ügyeletes zsenik 
száma, mint a hőn szeretett labdarú-
gás esetében. Van persze különbség 
is, a golf, a tenisz vagy a vitorlázás 
sokszor szenved az „elit sport” jelző 
nyűgétől, míg a labdarúgás a töme-
gek sportja. Hogy jutottunk el ilyen 
messzire a piros zománcozott teás-
kannától? A teáskanna nyilvánvaló 
szarkazmusával hirdeti, hogy itt egy 
vidám, ámbár az elit sport komolysá-
gát nélkülöző közösség rendszeride-
gen próbálkozása utat tört magának 
és valami olyat csinálnak, ami koráb-
ban elképzelhetetlen lett volna.
Kevesen hittek abban, hogy 6-8 ton-
nás, konyhával, fürdőszobával és 
grillsütővel felszerelt hajók, vala-
mint 7-8 fős csapataik a pályaver-
senyzés legszebb pillanatait élhetik 
meg a nyilvántartott hajóosztály 
magyar bajnokságának 8 futamán. 
Csoda vagy nem csoda, de így lett, 
8 mindenre elszánt egység csapott 
össze a Cruiser hajóosztály első ma-
gyar bajnokságán, Balatonföldváron, 
szeptember 5-8. napjain, egy izgalmas 
versenyen. Három Hanse, két Bavaria, 
egy Dufour, egy Jeanneau és egy 
Cobra gyártmányú, széria túrahajó 
vett részt a bajnokságon. A létszám 
némi csalódást okozott, hiszen a flot-
tában közel 30 hajó van, bár az elhiva-
tott egységek száma 12-13-ra tehető. 
A résztvevők komolyan készültek 
a megmérettetésre, minden hajó a 
legerősebb csapatával állt rajthoz. A 
kormányosokra vonatkozó szabály 
ugyan kizárja, hogy egy-egy elis-
mert vitorlázó a kormányhoz álljon, 
de képzett taktikusokban nem volt 
hiány. Virág Flóra, Büki Gábor vagy 
Kutics Krisztián egy-egy csapathoz 

történő csatlakozása kifejezetten jót 
tett a színvonalnak, de mondhatnánk 
az évek óta azonos összeállításban vi-
torlázó Ónix-osokat is, akik nagyon 
együtt élnek a hajójukkal.
Csütörtökön a felmérések után nem 
sikerült a tervezett egy futamot meg-
rendezni, így a bajnokság első napja 
megmaradt tisztán a technikai doku-
mentációnak. Pénteken felpörögtek 
az események és három élvezetes 
futamot sikerült rendezni, megindult 
a küzdelem a piros zománcozott teás-
kannáért.
Első futam: 1) Offroad 2.0, 2) Kispan-
da, 3) Ónix
Második futam: 1) Triton, 2) Ónix, 3) 
Kispanda
Harmadik futam: 1) Ónix, 2) Kispan-
da, 3) Inyama
Az első versenynap egyértelműen az 
Ónix napja volt, a nap végén az Ónix 
csapat és a Bavaria 32 Cruiser álltak 
az élen.
Szombaton szakadó eső és remény-
telennek tűnő szélhelyzet fogadta a 
versenyzőket, ezért a halasztás alatt 
flottaértekezletet tartottak. Olyan se-
besen jött a szél, hogy a flotta ügyes- 
bajos dolgainak megbeszélését is 
félbe kellett hagyni és indulni kellett 
a vízre. Szombaton négy izgalmas fu-
tamra futotta.
Negyedik futam: 1) Offroad 2.0, 2) 
Kispanda, 3) Triton
Ötödik futam: 1) Triton, 2) Kispanda, 
3) Dolce Vita II
Hatodik futam: 1) Triton, 2) Kispan-
da, 3) Apolló
Hetedik futam: 1) Offroad 2.0, 2) Tri-
ton, 3) La Diva
A második versenynap a Triton napja 
volt, a szombati négy futam nagy vesz-
tese a pénteken tündöklő Ónix lett.
Vasárnapra nagyon kevés szelet 
jeleztek és azt a keveset is a reg-
geli órákra. A versenyrendezés 9 
órára előrehozta a rajtot, aminek 
köszönhetően sikerült egy értékel-
hető futamot rendezni. A Triton és 
a Kispanda pontazonossággal állt 
az élen, így érkeztek a nyolcadik 
futam rajtjához. Az Offroad 2.0 is 
lőtávolban volt. A három hajó egy-
más mellett rajtolt el, valamennyien 

top genoával. A Triton és a Kispan-
da között lezajlott némi incidens a 
rajtnál, majd a Triton szinte azon-
nal kifordult és genoára váltott. Az 
Offroadnak sikerült meglépnie és 
némi előnyt szerzett. A Kispanda 
gyorsabb volt, de a Triton élesebb, 
nehéz volt eldönteni, hogy melyik 
koncepció lesz a jobb. Mindössze 
egy hajszállal, de az élesebb hajó ért 
elsőnek a krajc bójához. Innentől a 
két rivális hajó szinte együtt moz-
gott, sokszor csak méterek válasz-
tották el őket. Számottevő előnyre 
az Offroad sem tudott szert tenni, 
de stabilan vitorlázott elöl. Az Ónix 
szinte senkitől nem zavartatva is-
mét első napi formáját hozta és a 
csatazajtól távol, mindenkit meg-
lepve megnyerte a futamot.
Nyolcadik futam: 1) Ónix, 2) Triton, 
3) Offroad 2.0
Mindhárom versenynapot tekintve 
a Kispanda vitorlázott a legegyenle-
tesebben, kevés hibával, minden fu-
tamban az élmezőnyben végezve ép-
pen hogy lecsúszott a bajnoki címről. 
A bajnokság végeredménye:
1) Triton (Bavaria)
2) Kispanda (Hanse)
3) Offroad (Hanse)
4) Ónix (Bavaria)
5) Apolló (Cobra)
6) La Diva (Hanse)
7) Dolce Vita II (Jeanneau)
8) Inyama (Dufour)
A vándorló piros teáskanna egy 
évre a Tritonba (OVE – Bodnár Imre, 
Vincze Gábor, Lovász Imre, Kucse-
ra Balázs, Góbi János, Ribacz Péter, 
Valkó András és Pálinkás Gergely) 
költözik, és várja a jövő évi Cruiser 
bajnokságot, hogy egy újabb helyet 
találjon magának ebben a grillsütős, 
dupla tálcás mosogatós berendezé-
sekkel száguldó világban.

(CM)

Az Orfűi Vitorlás Egyesület jelentőset 
lépett előre a Magyar Vitorlás Szö-
vetség egyesületi ranglistáin. Székely 
Antal (Tono, HUN-7) eredményes és 
díjakban gazdag szezont zárt 2019-
ben, a Finn hajóosztály éves ranglis-

táján harmadik helyen végzett, 467 
pontot begyűjtve.
Farkas József 203 ranglistapontot ho-
zott a klubnak, szintén a Finn ranglis-
táról. A nagyhajósoknál Valkó András 
hozta a legjobb eredményeket, két baj-
noki címet szerezve Elliott és Cruiser 
osztályokban. Tekintve, hogy orfűi 
csapat (HUN-7777) lett a Cruiser hajó-
osztály bajnoka és a ranglistán is jól sze-
repelt a Bodnár Imre, Vincze Gábor, Lo-
vász Imre, Kucsera Balázs, Góbi János, 
Ribacz Péter, Valkó András és Pálinkás 
Gergely összeállítású egység, amivel 
pontokban gazdag szezont zártak.
Az OVE legeredményesebb serdü-
lő sportolója 132 ranglistaponttal 
Bodnár Róza lett. Az éves egyesületi 
ranglistán, a World Sailing osztályok-
ban 7. helyen végzett az Orfűi Vitor-
lás Egyesület.  

B. I.

X performance
Az Xp széria a meggyőző teljesítmény és 

a könnyű kezelhetőség kombinációja.

40 év tapasztalatát ötvözi a legfrissebb kortárs 

hajótervezés és építés technológiákkal mint 

például a vákuum infúzió és a karbon.

KAPCSOLAT:
Bartos Zoltán +36309948194  •  Vajtai Vajk +36305771187

info@lineplex.hu
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Informatikai és  BOLTI rendszerek
Értékesítés, javítás, éves felülvizsgálat
Pécs, Vöröskő u. 1. • Tel.: +36-72/225-555

www.system5.hu



Valamikor a világháború előtt volt a 22-es Binnenjollék aranykora, 
amikor 30-50 hajó közötti egység vitorlázott és versenyzett a Balatonon.

Újjáéled az 1938-as Kékszalag-győztes

Kilenc versenyző, öt hajóosztály

Versenyengedély-kártya bevezetése
Az MVSZ közleménye

A hajó egy tervezői hajóosztály, 
amelynek egy egyszerű képletnek 
kell megfelelnie, ahol L + B = 7,8 m, 
melynél L a legnagyobb hosszúság, 
B a legnagyobb szélességet jelenti. 
A Balatonon a húszas évek elején 
kezdtek el versenyezni ezekkel a 
hajókkal. 1924-ben már nemzetközi 
(osztrák-magyar) versenyt rendez-
tek 3–3 hajó részvételével. 1929-
ben 22-es Binnenjolle vándordíjat 
alapítottak, amiért 1930–32 között 
versenyeztek, majd 1933-tól már a 
Magyar Bajnokságon lehetett indul-
ni. Az 1938-as esztendő a hazai 22-
es Binnenjollézés legnagyobb sikere, 
amikor az Európa-bajnokságon, a 
Heinrich Tibor-Kovács Béla-Dr. Tuss 
Miklós trió ezüstérmet szerzett. 1939 
sportdiplomáciai siker volt, hogy 
hazánk rendezhette (volna) az Eu-
rópa-bajnokságot, de a történelem 
közbeszólt, így a hazai rendezésű EB 
elmaradt. A háború ellenére sokáig, 
egészen 1944-ig rendeztek itthon 
versenyeket ekkor nagyjából 5-10 
hajóval, kivéve a bajnokságokat ahol 
15 hajó indult. Az utolsó Binnenjolle 
Magyar Bajnokság 1960-ban volt. 
A hajóosztállyal kapcsolatban azt a 
tényt sem szabad elfelejteni, hogy 
a Balatonfüredi Hajógyár mesterei 
rengeteg ilyen hajót terveztek és 
építettek, amellyel azután nemcsak 
a hazai, de nemzetközi mezőnyök-
ben is szép sikereket értek el.
Szintén nem elhanyagolható, hogy 
ezek a csodálatos hajók- vagy ahogy 
a korabeli sajtó emlegette őket: a vi-
zek Bugattijai- a Kékszalagok törté-
netében is írtak egy fejezetet, amikor 
két alkalommal is (1936, 1938) elhó-
dították a legbecsesebb hazai vitor-
lás trófeát. 1934-ben a Kincsem II 
harmadik lett, 1940-ben pedig a Kin-
csem III a második helyen végzett 
a Kékszalagon, ami után a hajóosz-
tályt kizárták a további versenyzés-
ből a tókerülőkön.
A 22-es Binnenjolle osztályt az idők 
vihara és a háború is megtizedelte, 

alig maradt Magyarországon ép és 
vitorlázásra alkalmas egység. Ki-
csit több mint 70 év után, 2010-ben 
a Balatonfüredi Yacht Club rende-
zett Magyarországon először konti-
nensviadalt, majd 2017-ben a klub 
150 éves jubileumán újra. A 2010-es 
kontinensviadalon még indult ma-
gyar egység, de az utolsó itthoni 
versenyen már nem. 2018-ban az 
Attersee-n és 2019-ben  Hamburg-
ban az Alsteren magyar hajó ugyan 
nem, de magyar vitorlázó (Vincze 
Gábor) ismét szerepelt ennek az 
osztálynak az Európa-bajnokságán. 
A 2020-as évben 10 év után ismét 
lesz magyar hajó az Ammersee-n 
megrendezésre kerülő versenyen.
A hajó egy 1935-ös replika. Az 1938-
ban Kékszalagot nyert Kincsem IV 
eredeti hajógyári tervei alapján épül 
újra. A hajót 2019 őszén kezdték el 
építeni és 2020 tavaszán kerülhet 
majd vízre. A hajó újjászületése nem 
csak a Kékszalag miatt érdekes, ha-

nem azért is, mert Európában 26 éve 
nem épült új hajó ebből a típusból. 
A hazai 22-es Binnenjolle osztály 
újjáélesztése érdekében az Orfűi 
Vitorlás Egyesület 2020 májusában 
22-es Binnenjolle baráti találkozót 
szervez, illetve az elkövetkezendő 
években újra Magyarországra, Orfű-
re szeretné hozni az Európa-bajnok-
ságát ennek a klasszikus osztálynak.
A Kincsem IV replika tavasszal kerül 
vízre Orfűn, a Pécsi-tavon és ezután 
néhány hazai klasszikus versenyen 
(MET Klasszikus Kupa, Kereked 
Klasszikus Kupa, Tabu Kupa), illetve 
két külföldi versenyen vesz részt. A 
hajó legrangosabb külföldi versenye 
az Ammersee-n megrendezésre ke-
rülő Európa-bajnokság lesz. A tervek 
szerint 2020-ban még egy versenyen a 
Barcolana Classic-on indul a hajó. 
A hajó építéséről és versenyeiről a 
www.klasszikushajok.hu online ol-
dalon folyamatosan beszámolunk.

www.klasszikushajok.hu

Az MVSZ elnökségének 39/2019 
(02. 28.) számú határozata alapján 2020. 
január 1-jén kerül bevezetésre a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség versenyenge-
dély-kártyája. A következőkben rövid 
tájékoztatást adunk a kártya igénylésé-
ről, a hozzá kapcsolódó kedvezmé-
nyekről.
A sportról szóló 2004. évi CXLV. Tör-
vény 3. §-a (1) bekezdésének értel-
mében minden amatőr és hivatásos 
sportolónak versenyengedéllyel kell 
rendelkeznie.
„A versenyzőnek – a versenyrend-
szerben, bajnokságban való részvétel 
feltételeként – a sportszövetség által 
a nemzeti sportinformációs rend-
szerben nyilvántartott, e törvényben 
meghatározott feltételeknek megfe-
lelő, a versenyrendszerben vagy ver-
senyeken való részvételre jogosító 
sportolói igazolvánnyal (a további-
akban: versenyengedély) kell rendel-
keznie.”
A versenyengedély-kártya magát 
a versenyengedélyt is megtestesíti, 
és helyettesíti a korábban használt 
kék könyvet is. A Magyar Vitorlás 
Szövetség versenyengedéllyel ren-
delkező tagja költségtérítés nélkül, 
automatikusan jut a kártyához. A 
kártya fényképes, ezért arra kérjük 
a versenyzőket, hogy töltsenek fel 
azonosításra alkalmas igazolványké-
pet (színes, szemből fotózott, sapka 
és napszemüveg nélküli; képformá-

tum: tiff, jpg, psd, DPI: minimum 
300, preferált érték 600), illetve egy-
úttal az elérhetőségeket (lakcím, mo-
bil, e-mail) frissítsék.
Kérjük, hogy a versenyengedélyek 
feltöltése előtt Önök is ellenőrizzék, 
hogy megfelelő minőségű igazol-
ványkép került-e feltöltésre!
 Megfelelő minőségű igazolványkép 
hiányában a versenyengedélyt nem 
áll módunkban kiadni!
A versenyengedély-kártya nem csak 
egy okmány, segítségével számos ked-
vezményhez juthat minden versenyző, 
amennyiben a VIHAR rendszerben 
lévő személyes profilján nyilatkozik 
arról, hogy a Vitorlázz Itthon kedvez-
ményprogramjában részt kíván venni. 
A kedvezménykártya-rendszer több 
száz kulturális, gasztronómiai vagy ép-
pen a vitorlázással foglalkozó szolgál-
tatót (charter cég, hajóépítő mester, vi-
torlás iskola), illetve szálláshelyet foglal 
magában kártyaelfogadó partnerként. 
Partnereink listája  a vitorlazzitthon.hu 
oldalon található meg.
A kártya elkészítésének átfutási ideje 
előreláthatóan két hét. Az egy számlá-
zási időszak alatt (két hét) beérkezett 
versenyengedély-kérelmek alapján 
kerülnek kinyomtatásra a kártyák. A 
versenyengedély-kártya gördülékeny 
szétosztása érdekében javasoljuk, 
hogy a versenyengedély-kérelmeket 
– lehetőség szerint – egy időben, egy 
számlázási cikluson belül szíveskedje-
nek feltölteni.
A versenyengedély érvényesítéséről 
a versenyző e-mailben értesítést kap. 
A kártya 20 munkanap után átvehető:
- személyesen vagy meghatalmazott 

útján a titkárságon, az erre kijelölt 
időpontban,

- MVSZ versenyek nevezésekor (sze-
mélyesen vagy írásbeli meghatal-
mazással).

Ha a versenyengedély-kártyával kap-
csolatban bármilyen kérdés merülne 
fel, kérjük, forduljanak a titkársághoz. 

Holczhauser András 
MVSZ főtitkár

Kilenc fő versenyzett öt hajóosztály-
ban a modellvitorlázó versenyeken 
2019 során. Egy-egy fő több verse-
nyen is elindult. Összeadva az egyes 
versenyzők által teljesített versenyek 
számát, kiderül, hogy összesen 102 
versenyt teljesített a csapat. A verse-
nyek között voltak külföldi, hazai, 
nemzetközi események és voltak ha-
zai országos bajnokságok, kupaverse-
nyek és ranglistaversenyek.
Az öt hajóosztály közül, amiben ver-
senyzőink elindultak, háromban el-

nyerték az országos bajnoki címet. 
Két hajóosztályban ifj. Csóka László 
bizonyult a legjobbnak, míg egy ha-
jóosztályban Nagy Ferenc győzedel-
meskedett. Egy-egy hajóosztályban 
Székely Antalnak és Kiss Miklósnak 
sikerült OB második helyezést elérnie.
Az F5-M osztály Európa Kupa soroza-
tának magyar futamán ifj. Csóka Lász-
ló első helyezést ért el.
A 2019-es év során a versenyzőink 
az öt hajóosztályban az éves rang-
listák közül háromban első, kettő-

ben második helyet szereztek meg.  
A 2020-as terveink hasonló részvé-
telt és eredményeket vetítenek előre. 
Hasonlóan jó eredmények elérését 
reméljük. Ifj. Csóka László több sza-
badideje vérmes reményeket táplál 
bennünk. 
Ezen kívül javult a csapat hajóállo-
mánya is, ami szintén a jó eredmé-
nyek elérését segítheti elő.
Jó szelet kívánunk modellvitorlázó-
inknak!

Csóka László

Fejtető elfogad-
ható helyzete

Fejtető elfogad-
ható helyzete

Szemek pozíciója

Állcsúcs 
pozíciója

Fej függőleges 
tengelye

Fejtető optimális 
helyzete
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AZ 53. ORFŰI VITORLÁSSZEZON!

Orfűi Vitorlás Egyesület (OVE) 
2020. évi versenynaptár

  Időpont Esemény
2020. május 1-3. Tókerülő Hétvége és Orfűi Vízi-sport Évadnyitó
2020. május 22. Vitorlás Lobbi Parti
2020. május 23. Vitorlázó Nyílt Nap és 22-es Binnenjolle Találkozó
2020. június 13-14.  Baranya Kupa
2020. július 2. Kékszalag Modellvitorlás Regatta
2020. július 11-12.  OVE Kupa
2020. augusztus 28-30. Compass Vitorlás Napok
2020. szeptember 3-6. Cruiser Országos Bajnokság
2020. október 3-4. Orfűi Évadzáró
2020. október 23. Baranya Bajnokság
2020. október 24-25. Hungarian IOM Open
2020. december 31. BÚÉK Regatta

Téli Kupa fordulók a 2020. évben (IOM hajóosztály): 
február 9., március 8., április 5., november 8., december 13.

A Viharmadár 22-es Binnenjolle felújítása
Valami készül!

www.mentomellenyek.hu

Akció! Akció!

12.000.-Ft helye 7.500.- Ft

Zephyr Wave
ISO 12402-5/50N

GULF életmentőmellény

már 3.990.-Ft-tól kapható

Életmentő és úszássegítő, normál és automata mellények gyártása és forgalmazása. 
Folyamatosan bővülő termékeink kiválóan ötvözik a minőséget

a praktikummal és mindezt rendkivül kedvező árakon.

Régi gyermekkori álmom volt, hogy mi-
előtt 40 éves leszek, nekem bizony lesz 
egy 22-es Binnenjollém. Persze még sok 
egyéb dolog is volt, amit meg szerettem 
volna valósítani az életemben, de vala-
hogy a vitorlázással kapcsolatos dolgo-
kat mindig is komolyabban vettem a 
többinél. Nagyjából öt-tíz évvel ezelőtt 
már folyamatosan vadásztam a külföl-
di hajó- illetve hajóroncshirdetéseket, 
de valahogy nem igazán találtam olyan 
22-est, amibe egyből beleszerettem vol-
na. Azt tudtam, hogy itthon is van ilyen 
hajó Káloczy Antalnál, hiszen 2010-ben 
ezzel a hajóval még indultak az itthoni 
Európa-bajnokságon. Más hajóról nem 
igazán lehetett hallani. Kicsit fájt is a szí-
vem, ha arra gondoltam, hogy a háború 
előtt oly népes osztályból (30-50 hajó) 
nem maradt meg számottevő egység.
2017 nyarának végén ismerőseim hív-
ták fel a figyelmemet, hogy a KÉK-
en, vagy ahogy a fiatalok hívják, a 
Facebookon megjelent egy hirdetés, 
mely szerint 22-es Binnenjolle eladó. 
Nem sokat gondolkodtam a témán és 
egyből fel is hívtam az illetőt, hogy én 
bizony szeretném megnézni ezt a hajót. 
A hajó egy garázsban állt, a test rég nem 
lehetett vízen, mert porszáraz volt. Az 
árboc nem a hagyományos gaffos volt, 
hanem Marconi rudazat. Szerelem volt 
első látásra, ott úgy éreztem, hogy meg-
találtam azt a 22-es Binnenjollét, amit 
gyermekkorom óta szerettem volna. 
Azzal is tisztában voltam, hogy renge-
teg munka lesz még vele és talán majd 
2019-ben sikerül is vízre tenni, ami 
azért is érdekes, mert ebben az évben 
lesz pont 110 éves a hajóosztály. Ezután 
az adminisztráció és az anyagiak elren-
dezése következett, majd el lehetett 
kezdeni a kutakodást a hajóról.
2018-ban a hajót sikerült kívülről meg-
tisztítani a fehér festéktől, illetve a nem 

túl jó állapotban lévő deck-et szétszed-
ni. Emellett azért sikerült több ízben 
a Veszprém Megyei Levéltárban is 
megfordulni, ahol gyakorlatilag a 22-
es Binnenjollék teljes hajógyári doku-
mentációja megtalálható. Mindezeken 
túl a nemzetközi kapcsolatépítéssel is 
foglalkoztam, mert igaz, hogy az elmúlt 
10 évben kétszer (2010, 2017) is volt itt-
hon Binnenjolle EB, de ezekre az esemé-
nyekre nem sikerült eljutnom. 
A 2018-as Attersee-n rendezett konti-
nensviadalon ott voltam, és elég sok 
mindent sikerült ellesni, lefotózni, 
megbeszélni, tapasztalatot cserélni, 
majd végül, de nem utolsósorban vi-
torlázni is ilyen hajókon…
A 2019-es Európa-bajnokságon is sikerült 
vitorlázni talán nem is olyan rosszul, de 
sajnos még mindig nem saját hajóval. En-
nek alapvetően egy nagyon nyomós oka 
volt, hogy a Veszprémi Levéltári látoga-
tások után felmerült bennem egy olyan 
gondolat is, hogy rövidebb idő alatt ké-
szül el egy új (1935-ös replika), minthogy 
a Viharmadár megszépüljön. Így hát vé-
gül a döntés a két hajós projekt lett. Nyár 
végéig a bajnokságok és egyéb utazgatá-
sok miatt kicsit csúszott a hajófelújítás, 
de az ősz már tökéletes idő, hogy az em-
ber visszavonuljon a műhelybe és hajót 
építsen. Első lépésként bővíteni kellett 
a garázst, mert nem fért el benne a hajó, 

emiatt érdemi munkát sem lehetett vé-
gezni. Miután ez megvolt, a munkának 
is neki lehetett állni.
A Viharmadár külső része teljesen le 
lett csiszolva, és miután kikerült belőle a 
svert és a svertszekrény is, a hajó belse-
jében kezdődtek el a munkálatok, neve-
zetesen a toldozott-foldozott és festékkel 
teli belső részből ki kellett szedni először 
a szilikonnal és csavarokkal felerősített 
faelemeket. A következő lépés a gerinc 
felszabadítása és kiépítése volt. Ez az 
aprólékos munka nem éppen a kedven-
cem, de az a tudat vigasztalt, hogy ez-
után már könnyebb lesz az építés.
2019 decemberében sikerült kiszedni az 
első két palánkot a gerinc mellől, és végül 
a gerincet is sikerült kioperálni a hajóból 
anélkül, hogy bordákat törtünk volna. 
2020 év elején az orrtőke is kikerült, illet-
ve a következő lépésként a fartükröt kell 
majd kiszedni. A hajó új gerince, orrtőké-
je és fartükre már megvan, ez ‒ miután 
össze lesz ragasztva és csavarozva ‒ ke-
rülhet majd vissza a hajótestbe, és utána 
már tényleg csak építeni kell tovább.
A hajó előreláthatóan 2020 késő 
őszére kerül majd vitorlázható ál-
lapotba. A felújításról folyamato-
san frissülő képeket lehet találni a  
www.klasszikushajok.hu/galeriak on-
line cím alatt.

Vincze Gábor

Legyél Te is orfűi szörfös!
Az Orfűi Vitorlás Egyesület taglét-
számának mintegy negyedét a ször-
fösök alkotják, akik közül többen, 
ha nem fagy be a Pécsi-tó, egész 
évben hódolnak kedvenc sportjuk-
nak. Persze csak akkor, amikor fúj 
a szél. Mert minden e körül forog: 
fúj vagy nem fúj. És ha kedvező a 
meteorológiai előrejelzés, körtele-
fonok zajlanak, van, aki műszakot 
cserél, szabadnapot vesz ki, bezárja 
a boltját, elkéretőzik a munkahelyé-
ről, „szolgálati útra megy” vagy ha-
táridős munkát mond le, és irány a 
telep, az orfűi vízpart , a vízi sportok 
szerelmeseinek találkahelye. 
Szörfözni nagyszerű érzés. Itt nincs 
idő egyéb dolgokon gondolkodni, 
mert figyelni kell a szélre, a vízre, a 
vitorlára, amit tartasz és a deszkára, 
amin állsz, ez száz százalékos kikap-
csolódás.

Sajnos a tavalyi év versenyein egyszer 
sem volt igazán sportos szél, de en-
nek ellenére az év utolsó nagy közös 
versenyére már tizenheten neveztek, 
remélhetőleg idén sem fog csökkeni a 
lelkesedés. Az Orfűi Vitorlás Egyesület 
három legfontosabb versenyén, a Tóke-
rülőn, a Compass Napokon és az Évad-
zárón a szörfösök is versengeni fognak.
Az egyesület rendelkezik két szörffel 
és két gyerekek részére készült komp-
lett vitorlázattal, hogy aki kedvet érez, 
kipróbálhassa ezt a sportot a barátok, 
ismerősök (klubtagok) segítségével.
Bízunk benne, hogy idén sor kerül a 
kapunk előtt lévő, igencsak elhasznált, 
rozoga, fa borítású stég cseréjére is. 
A jég már elolvadt a Pécsi-tavon, és 
a hőmérséklet emelkedésével nőni 
fog a vízre szálló szörfösök száma is. 
Gyere, próbáld ki te is!
 Kálmándy Ferenc (HUN 29)
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I M P R E S S Z U M

Orfű
Hegyek és tavak, népi hagyományok 

és gasztronómia, napozás és édes semmittevés, 
fürdőzés és vízi sportok, gyalogos és kerékpáros 

túrák, barlangászat és lovaglás, horgászat, 
hagyományőrző rendezvények és zenei 

fesztiválok, a Mecsek gyönyörű völgyében 
megbúvó, Pécshez közel fekvő Orfűn 

ezeregy élmény várja! 
Hagyja maga mögött a mindennapokat, 

és töltődjön fel Orfű színeivel! 

Orfűn ezernyi kihívás várja! Vitorlázás, szörfözés, 
kajakozás, sárkányhajózás, lovaglás, kerékpározás, futás, 
úszás, minigolf, horgászat, rally, veterán járműtalálkozó 

és még sorolhatnánk…

Hagyja, hogy magával ragadja a régmúlt idők varázsa! 
Ismerje meg hagyományainkat az orfűi Tájházban 

és a Kemencés Udvarban! Térjen be a százötven éves 
Vízimalomhoz és a Kézműves Alkotóházhoz! 

Fedezze fel a népi építészet emlékeit!

További információ:
Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

+36-72-598-116
orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu
www.facebook.com/orfu.hu

Orfű
Hegyek és tavak, népi hagyományok 

és gasztronómia, napozás és édes semmittevés, 
fürdőzés és vízi sportok, gyalogos és kerékpáros 

túrák, barlangászat és lovaglás, horgászat, 
hagyományőrző rendezvények és zenei 

fesztiválok, a Mecsek gyönyörű völgyében 
megbúvó, Pécshez közel fekvő Orfűn 

ezeregy élmény várja! 
Hagyja maga mögött a mindennapokat, 

és töltődjön fel Orfű színeivel! 

Orfűn ezernyi kihívás várja! Vitorlázás, szörfözés, 
kajakozás, sárkányhajózás, lovaglás, kerékpározás, futás, 
úszás, minigolf, horgászat, rally, veterán járműtalálkozó 

és még sorolhatnánk…

Hagyja, hogy magával ragadja a régmúlt idők varázsa! 
Ismerje meg hagyományainkat az orfűi Tájházban 

és a Kemencés Udvarban! Térjen be a százötven éves 
Vízimalomhoz és a Kézműves Alkotóházhoz! 

Fedezze fel a népi építészet emlékeit!

További információ:
Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

+36-72-598-116
orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu
www.facebook.com/orfu.hu

Orfű
Hegyek és tavak, népi hagyományok 

és gasztronómia, napozás és édes semmittevés, 
fürdőzés és vízi sportok, gyalogos és kerékpáros 

túrák, barlangászat és lovaglás, horgászat, 
hagyományőrző rendezvények és zenei 

fesztiválok, a Mecsek gyönyörű völgyében 
megbúvó, Pécshez közel fekvő Orfűn 

ezeregy élmény várja! 
Hagyja maga mögött a mindennapokat, 

és töltődjön fel Orfű színeivel! 

Orfűn ezernyi élmény várja! Vitorlázás, szörfözés, 
kajakozás, sárkányhajózás, lovaglás, kerékpározás, 

futás, úszás, minigolf, horgászat, rally, veterán 
járműtalálkozó és még sorolhatnánk…

Látogasson el a Medvehagyma Házba, mely a térség 
ökoturisztikai látogatóközpontja, ismerje meg 

hagyományainkat az Orfűi Tájházban, a Kemencés 
Udvarban, vagy a Kézműves Alkotóházban! Sétáljon el 

a 150 éves Vízimalomhoz és kóstolja meg helyben 
sütött kovászolt kenyerüket!

További információ:
Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

+36-72-598-116
orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu
www.facebook.com/orfu.hu

Orfű
Hegyek és tavak, népi hagyományok 

és gasztronómia, napozás és édes semmittevés, 
fürdőzés és vízi sportok, gyalogos és kerékpáros 

túrák, barlangászat és lovaglás, horgászat, 
hagyományőrző rendezvények és zenei 

fesztiválok, a Mecsek gyönyörű völgyében 
megbúvó, Pécshez közel fekvő Orfűn 

ezeregy élmény várja! 
Hagyja maga mögött a mindennapokat, 

és töltődjön fel Orfű színeivel! 

Orfűn ezernyi élmény várja! 
Vitorlázás, szörfözés, kajakozás, sárkányhajózás, 

lovaglás, kerékpározás, futás, úszás, minigolf, 
horgászat, rally és még sorolhatnánk…

Látogasson el a Medvehagyma Házba, mely a térség 
ökoturisztikai látogatóközpontja, ismerje meg 

hagyományainkat az Orfűi Tájházban, a Kemencés 
Udvarban, vagy a Kézműves Alkotóházban! Sétáljon el 
a 150 éves Orfűi Malmokhoz és kóstolja meg helyben 

sütött kovászolt kenyerüket!

További információ:
Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

+36-72-598-116
orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu
www.facebook.com/orfu.hu

Orfű
Hegyek és tavak, népi hagyományok 

és gasztronómia, napozás és édes semmittevés, 
fürdőzés és vízi sportok, gyalogos és kerékpáros 

túrák, barlangászat és lovaglás, horgászat, 
hagyományőrző rendezvények és zenei 

fesztiválok, a Mecsek gyönyörű völgyében 
megbúvó, Pécshez közel fekvő Orfűn 

ezeregy élmény várja! 
Hagyja maga mögött a mindennapokat, 

és töltődjön fel Orfű színeivel! 

Orfűn ezernyi élmény várja! 
Vitorlázás, szörfözés, kajakozás, sárkányhajózás, 

lovaglás, kerékpározás, futás, úszás, minigolf, 
horgászat, rally és még sorolhatnánk…

Látogasson el a Medvehagyma Házba, mely a térség 
ökoturisztikai látogatóközpontja, ismerje meg 

hagyományainkat az Orfűi Tájházban, a Kemencés 
Udvarban, vagy a Kézműves Alkotóházban! Sétáljon el 
a 150 éves Orfűi Malmokhoz és kóstolja meg helyben 

sütött kovászolt kenyerüket!

További információ:
Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

+36-72-598-116
orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu
www.facebook.com/orfu.hu


