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A Beneteau bebizonyítja,
nem kell kompromisszumot
kötni a sportosság és
a kényelem kedvelőinek
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Hibrid technológia Subaru módra: e-boxer
A 2019-ben érkező új Subaru Forester e-boxer modellek a hibrid technológiát ötvözik a Subaru védjegyének
számító Boxer motorral és Szimmetrikus összkerékhajtási rendszerrel. A Subaru e-boxer modellek Lineartronic
sebességváltójába egy elektromos motor került beépítésre, amelynek a meghajtásáról egy nagy teljesítményű
lítium-ion akkumulátor gondoskodik. A vízszintes elrendezésű 2.0i Boxer erőforráshoz csatlakozó elektromos
motor kedvezőbb fogyasztást, 30%-kal gyorsabb reagálást és lineárisabb gyorsítást biztosít.

Tudjon meg többet: www.subaru.hu
SUBARU, CSAK AZ ÉLMÉNY NEM VÁLTOZOTT!
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A L A P Í T Ó MARINA OPERATOR KFT.
1033 BUDAPEST, HAJÓGYÁRI SZIGET 606.
Ü GY V E Z E TŐ I G A Z G ATÓ
VARGA MIKLÓS
KIADJA A MARINA OPERATOR KFT.
MEGBÍZÁSÁBÓL A HAMU ÉS GYÉMÁNT KFT.

VARGA MIKLÓS ,
A WI K I N G YAC HT C LU B V E Z E TŐJ E

K EDV ES W IK INGEK!
V

égre itt a nyár. Méghozzá
nem is akármilyen: forró és
napsütéses, tikkasztó és
ragyogó, egyszerűen minden
pillanatával a vízpartra és a vízre
csábít. Egy vérbeli hajósnak pedig
nem is kell ennél több: biztosak
vagyunk benne, hogy hozzánk
hasonlóan ti is megragadtok
minden alkalmat, hogy a fedélzetre
léphessetek.
Egy könnyed, hosszú munkanapot
lezáró hajózásra indulnátok a Dunán? Esetleg több hétig terveztek
bolyongani a csodálatos horvát
szigetvilágban? Vagy megpróbálkoznátok egy ezernyi élményt
ígérő izgalmas túrával Budapest és
Belgrád között? Bármelyik legyen
is a tervetek, mindegyikhez remek
ötleteket és tippeket találtok magazinunk aktuális számában.
De nemcsak kalandokat találtok
benne, hanem életérzést, látásmódot, közösséget is. Mi a Wiking
Yacht Clubnál ugyanis különösen
ügyelünk arra, hogy az oktatások-

SZERKESZTŐSÉG
HAMU ÉS GYÉMÁNT KFT.,
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S Z E R K E S Z T Ő K BAKAI ANNA,
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G R AFI K AI TE RV, TÖR DE LÉ S
GORDOS GERGELY, KATONA CSABA,
TÁRCZY TAMÁS
K É P S Z E R K E S Z T Ő GYÖRKÖS DÁVID
F O T Ó K BAKONYVÁRI BALÁZS,
DALNOKI MÁRTON, 123RF, GETTY IMAGES
HUNGARY, PROFIMEDIA
M U N K A T Á R S A K BAUMANN VIOLA,
FOGAS KRISZTINA, GREKSA BERNADETT,
JOÓ ZSÓFIA, KARAFIÁTH LUCA,
PAPP SÁNDOR, SZÉCSÉNYI RÉKA,
VOLASZEK GÁBOR
O L V A S Ó S Z E R K E S Z T Ő VISKI JUDIT
K O R R E K T O R DUDÁS MÁRTA
N Y O M D A KESKENY ÉS TÁRSAI
NYOMDAIPARI KFT.
TERJESZTI A MAGYAR POSTA ZRT.
A LAPKER ZRT. ÉS
AZ ALTERNATÍV TERJESZTŐK.

kal, a remekül felszerelt kikötőinkkel, eladásban és vásárlásban
nyújtott segítségünkkel ne „csupán” a szolgáltatások széles körét
kínáljuk nektek, hanem egy olyan
közösséget is, ahova jó tartozni.
Ezért a mostani idényre is számos
programot szervezünk: július 6–7-én
egy különleges, új bulival debütálunk. Ez a Duna Poker Run, mely
kizárólag hajósoknak szól, hiszen
különböző vízi megállóknál húzhatjátok fel a kártyalapokat. És hogy
ki lesz a nyertes? A ráckevei Zorall
Kalóztúra Fesztiválon az is kiderül!
De ismét megrendezzük mindenki
kedvencét, a szezon csúcspontjának
számító Helembai Zátony Bulit is
augusztus 17-én.
Találkozzunk a bulikon és
a kikötőben!

FACEBOOK

I N S TAG R A M

HONLAP

WIKING YACHT CLUB –
MINDEN, AMI HAJÓZÁS
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WIKING HAJÓS AKADÉMIA

T Ö K É LY R E C S I S Z O LT T U DÁ S
Magabiztos tudásra van szükséged? Olyan tapasztalatra,
mellyel garantáltan minden szituációban megállod majd a helyedet?
A Wiking Hajós Akadémiánál a legjobb helyen jársz!
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Wiking-vagányság nem azzal
kezdődik, hogy van egy szuper hajód, hanem azzal, hogy
megtanulj tökéletes biztonsággal
vezetni! Ebben segítünk neked, bármi
legyen is az igényed! A képzéseken
25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, profi oktatói csapattól sajátíthatod el a hajóvezetés minden mozzanatát. Egyedülálló, komplex elméleti
és gyakorlati tanfolyamok a Hajógyári-szigeten, csodás kikötői hangulat
a Marina Parton, a vitorlásgyakorlat
helyszíne pedig az idei évtől a gyönyörű Lupa-tó lesz. A tanfolyam önmagában is hatalmas élmény, hiszen
a diákok már itt átélhetik azt a szabadságot, amit a hajóvezetés jelent,

és megtapasztalhatják, hogy milyen
dolog ehhez a nagyszerű közösséghez
tartozni. És ami még remekebbé teszi
a Wiking Hajós Akadémia képzését:
összesen egy hónapig tart, és a végén
teljesértékű hajóskapitánnyá válsz!
A tanfolyamok márciustól októberig
havonta indulnak, és a megszerzett
jogosítvány Európa összes belvizére
érvényes.
Idén nyártól még rugalmasabbá
válik az oktatás: júniustól tesztjelleggel bevezettük az e-learninget:
a 9x3 óra személyes elméleti oktatás
helyett lehetőségetek van a tananyag otthoni elsajátítására, melyben a három konzultációs lehetőség
segít majd titeket.

RUGALMAS E-LEARNING
E L M É L E T I O K TATÁ S , 5X 1 ÓRA
MOTOROS, VALAMINT 4X 2 ÓRA
VITORLÁS GYAKORLATI OKTATÁS,
L E G F E L J E B B KÉTFŐS
CSOPORTOKBAN,
S Z E M É LY R E S Z Ó L Ó
GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉS,
A S I K E R E S V I Z S G A U TÁ N
ÉLMÉNYHAJÓZÁS NÉGY FŐ RÉSZÉRE,
A Z O K TAT Ó JELENLÉTÉBEN
ROKONAINKNAK, BARÁTAINKNAK
MUTATHATJUK MEG TUDÁSUNKAT,
IMMÁR HAJÓSKAPITÁNYKÉNT.

A Wiking Hajós
Akadémia elérhetőségei:
E-mail-cím:
akademia@wiking.hu
Telefon: +36 20 332 4157
WIKING.HU

Fedélzeti okosságok
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RENDKÍVÜLI FEJLESZTÉSEK A WIKING YACHT CLUB KIKÖTŐKBEN!

HÍREK, ÚJDONSÁGOK

WIKING CLUB ÉLET
A H OT E L M A R R I OT T B Á LT E R M E

Imádjuk a hajókat, ez nem is kérdés! Ahhoz
viszont, hogy akár a klubtagjaink által
nálunk tárolt jachtok, akár a vendégként
érkező hajók a legnagyobb kényelemben és
biztonságban legyenek, folyamatosan kell,
hogy emeljük szolgáltatásaink színvonalát, és évről évre komoly beruházásokkal
fejlesszük a Wiking Yacht Club kikötőket.
A tavalyi rekord alacsony vízállás megerősített minket abban, hogy a mederkot-

rás kiemelten fontos szerepet kell, hogy
játsszon az idei szezon előtt. A speciális
kotróhajónak köszönhetően több száz
köbméternyi iszaptól, hínártól és hordaléktól szabadítottuk meg a hajógyári-szigeti kikötőnket a helyi szabályozásoknak
megfelelően. Az összes többi Wiking
Yacht Club kikötőben is gondoskodunk
majd a mederkotrásról, így már biztonságos mélységű vízzel várjuk hajódat!

ELSŐ DUNAI HAJÓS BÁL
Egy álom valósult meg a Hotel Marriott pazar báltermében 2019. február 8-án. Egy álom, amely a Wiking
Yacht Club tulajdonosainak fejében
fogant meg sok-sok évvel ezelőtt
azért, hogy egy olyan nagyszabású
rendezvényre invitálják a hajós
barátokat, partnereket, ahol a vízhatlan kabátot elegáns szmokingra
cserélve mindenkit két fontos dolog
köt össze: a barátság és a hajózás
szeretete. Az Első Dunai Hajós Bál
minden tekintetben impozáns volt.
A Duna látványa, az ínycsiklandó
vacsorafogások, a sztárfellépők,
valamint a nagylelkű szponzoroknak köszönhető értékes ajándékok
egyaránt felejthetetlenné tették
a programot.

MOHÁCS I. –
WIKING-KATAMARÁN
A BUSÓKNAK?
Mohács Város Önkormányzata
a turizmus fejlesztése céljából
nyílt közbeszerzési pályázatot
írt ki egy 50 személy szállítására alkalmas, 20 méter hosszú
katamarán sétahajó gyártására, amely minimum 25 km/
órás szolgálati sebességgel
közlekedik a Dunán. Mivel az
elmúlt évtizedekben alig épült
hazai tervezésű és építésű hajó,
felpezsdült bennünk a Wiking-vér: végre ismét valami
nagyszerű kezdeményezés
indult el az országban, amelynek
a Mohács I. megépítésével mi is
részesei lehetünk! A tempó feszes volt, a kihívás nagy, hiszen
egy olyan katamarán megépítése volt a célunk, amely nemcsak
a fejlett technológiai követelményeknek tesz eleget, de ötletet
is ad az elővárosi közlekedés
bővítésére több Duna menti
városnak.

MARINA PART
FELÚJÍTOTTUK AZ USZÁLYSTRAND BURKOLATÁT, VALAMINT KIALAKÍTOTTUNK EGY KÖZVETLENÜL
A STÉGRŐL ELÉRHETŐ, VÍZEN ÚSZÓ GRILLTERASZT. AZ ÉLMÉNYHAJÓZÁST KÖVETŐEN
CSALÁDODDAL, BARÁTAIDDAL A KIKÖTŐBEN GRILLEZHETTEK ÉS BOGRÁCSOZHATTOK, ÍGY
A WIKING-KIKÖTŐBEN TÖKÉLETESSÉ TEHETITEK A NAPOT.

SZENTENDRE
A PARKKAL ÖVEZETT SZENTENDREI KIKÖTŐNKBEN A STÉGET MEGHOSSZABBÍTOTTUK,
ÉS MEGKEZDTÜK A SÓLYAPÁLYA FEJLESZTÉSÉT, HOGY MINÉL TÖBBEN ÉLVEZHESSÉTEK
A VARÁZSLATOS KÖRNYEZETBEN RINGÓ HAJÓK NYÚJTOTTA ÉLMÉNYT.

ÉLEN A DUNÁN, ÉLEN
A BIZTONSÁGOS HAJÓZÁSBAN
A hazai hajósélet egyik meghatározó
szereplőjeként fontosnak tartjuk, hogy
a hajózás adta szabadság mellett a biztonságos dunai közlekedést és a hajózási szabályok betartását is hirdessük.
Büszkék vagyunk rá, hogy a BRFK Dunai
Vízirendészeti Rendőrkapitánysága
szintén kiemelt jelentőséget tulajdonít
a Wiking Yacht Clubbal nemrég elindult
kooperációnak, hiszen a nagy létszámú hajós közösség szabálykövető vízi
magatartása iránymutató lehet nemcsak
a Wiking-klubtagok, de más hajósok
számára is. Az együttműködés célja,
hogy a Vízirendészet munkatársai is
megismerjék a hajós közösséget, és a két
szervezet között sikeres és hosszú távú
kapcsolat jöjjön létre.
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SZŐDLIGET
A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL KOMOLY BŐVÍTÉSRE KERÜLT SOR, A STÉGRENDSZERT
TELJESEN FELÚJÍTOTTUK, AZ OLDALÁGAKAT KIBŐVÍTETTÜK, ÍGY NEMCSAK A KIKÖTŐ BEOSZTÁSA
VÁLT RENDEZETTEBBÉ, DE AZ OPTIMALIZÁLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MÉG TÖBB HAJÓS ÉLVEZHETI
ENNEK A CSODÁLATOS ÖBÖLNEK A HANGULATÁT. A MÉG KELLEMESEBB IDŐTÖLTÉS ÉRDEKÉBEN
KIALAKÍTOTTUNK EGY ELEGÁNS BÁRPULTOT IS, ÍGY EGY FRISSÍTŐ ITALT KORTYOLGATVA
GYÖNYÖRKÖDHETSZ A PÁRATLAN DUNAI KILÁTÁSBAN A PANORÁMATERASZRÓL!
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PARAMÉTEREK

SEALINE C390

TELJES HOSSZ: 11,99 MÉTER
TELJES HOSSZ –
FÜRDŐPLATFORMMAL: 12,50 MÉTER

KONSTA NS ÉL M ÉN Y,
KIMAGASLÓ ELEGANCIA

HAJÓTEST HOSSZA: 11,00 MÉTER
SZÉLESSÉG: 3,85 MÉTER
MERÜLÉS: 1,08 MÉTER
MAGASSÁG: 3,80 MÉTER

Minden Sealine modellben közös, hogy a beltér a lehető legnagyobb, a természetes fény –
amennyire lehet – akadálytalanul árad befelé, a dizájn és a kivitelezés minősége csúcskategóriás,
a felszín alatt pedig a precíz német mérnökök által tervezett gépezet dolgozik.

TÁGA S B E L SŐ TÉ R

ÜZEMANYAGTARTÁLY: 900 LITER
ÉDESVÍZTARTÁLY: 400 LITER
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 10

11,99-ES HOSSZ

2019 01
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Boot Düsseldorfon mutatkozott be 2019 januárjában,
a Sealine legújabb modellje,
a C390, mely még mindig annyira
nóvumnak számít, hogy külsejéről
továbbra sem publikált fényképeket
a gyártó. Viszont a premier óta eltelt
időben bebizonyosodott: az előzetes
információk és a prospektusban
szereplő leírások nem túloztak.
Mert igen jól hangzik például az,
hogy a szalon körpanorámás, de
amikor az ember ott áll a közepén,
és körbeforogva tényleg csak a merevítőoszlopoknál nem lát ki, akkor
azért kicsit mégiscsak meglepődik
– kellemesen. Amikor pedig kinyitja
az elektromosan mozgatható
tetőablakot és összecsukja a hátsó
üvegajtót, meggyőződik róla, hogy
a tér nemcsak szellősnek tűnik, de
valóban az is, hiszen egy pillanat
alatt átjár mindent a friss levegő.
Ilyenkor a szalon és a kokpit egyetlen fedett terasszá válik. Amikor
pedig kellemetlen lesz az időjárás,
könnyedén visszacsukhatunk mindent, és a „télikertben” üldögélve
tekinthetünk a kint elterülő tájra.
Bár 39 lábnyi (11,99 méter) hosszával még messze nem számít gigásznak, ám elég nagy ahhoz, hogy
három tisztességes méretű kabin
és két fürdő kényelmesen elférjen
benne, így hat személy élvezheti
egyszerre a Sealine C390 nyújtotta
luxust. Ez a méret már elegendő
ahhoz, hogy extranagy legyen a fürdőplatform, ami így tökéletes helyszínt biztosít a vízi aktivitásokhoz,
legyen szó fürdésről vagy jet skivel
való elindulásról, megérkezésről.
Vagy esetleg grillezésről. Merthogy
az ehhez szükséges felszerelést itt

MOTOR (STANDARD):
2 X VOLVO PENTA D4-300
MOTOR (OPCIÓ):
2 X VOLVO PENTA D6-370

találhatjuk meg, a kokpit padjának hátán, a fürdőplatform belső
oldalához erősítve, egy praktikus
dobozban.
Ugyancsak elképesztő a teljesítmény is, ugyanis az új Sealine
C390-es modell akár 740(!) lóerős
motorral is rendelhető. Egy ekkora
ménes néhány másodperc alatt kiszakítja a fedélzeten ülőket a hétköznapokból, akik átadhatják magukat
a kikapcsolódásnak, közösen élvezve ki minden pillanatot, akár kisebb
csoportokra tagolva (ketten a kormányállásban, ketten-hárman az
orrfedélzeti napozón), vagy együtt
ülve körül a kokpitasztalt. Esetleg
leeresztve azt, és elterülve az így
létrejött napozóágyon. Ha elég volt
a napozásból, a tetőbe integrált,
sínen csúsztatható vászonárnyékoló
nyújt védelmet.
A kokpitet és a szalont a korábban
már említett összehajtható ajtó és
egy felnyíló ablak választja el egymástól – már amikor elválasztja. Az
ablak alsó éle a konyha munkapultjának hátsó szekciójára támaszkodik,
zárt állapotban együtt alkotnak falat,
nyitott pozícióban pedig ez a rész
bárpulttá alakul. Kicsivel előrébb
a kormányosülés hátáig húzódó,
a szalon jobb oldalának támaszkodó
komplett konyha található. Mindezek mellett elsétálva találjuk a lefelé
induló lépcsőt, melyen végighaladva
eljutunk a kabinokhoz. Fürdőből
mindenképp kettő van a Sealine
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C390-ben, de a kabinok száma válaszható: ha csak kettőt kér a leendő
vevő, méretes tárolója lesz jobb oldalon, ha hármat, akkor egyszerre akár
hatan is alhatnak a hajón. Akárhogy
is, luxus veszi majd körül az utasokat,
melyről a finom bőrök és elegáns
faelemek is gondoskodnak.
A Sealine-élménynek része a kimagasló teljesítmény is: a test alakjától
a motorokig minden apró részlet
úgy lett kialakítva, hogy az öröm
konstans legyen. És hiába az akár
740 lóerő, a Volvo Penta motorok
diszkrét duruzsolását sikerült a lehető legjobban elszigetelni az élettértől, így 34 csomós tempónál sem
a motor bőgésétől hangos a fedélzet.
A C390 teste a megfelelő részeken
alkalmazott erősítéseknek köszönhetően kellően merev, viszont nem
nehéz. Mély „V” kialakítása miatt
pedig magabiztosan vágja át magát
a hullámokon, stabilitása tovább
fokozza a komfortot.
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A SEALINE-ÉLMÉNYNEK RÉSZE A KIMAGASLÓ
TELJESÍTMÉNY IS: A TEST ALAKJÁTÓL A MOTOROKIG
MINDEN APRÓ RÉSZLET ÚGY LETT KIALAKÍTVA,
HOGY AZ ÖRÖM KONSTANS LEGYEN.

740 LÓERŐS TELJESÍTMÉNY

ÚJ MITSUBISHI L200 HAMAROSAN!
Az új L200 arra született, hogy minden kihívással megbirkózzon. Nagy
befogadó képességű rakodóteréhez és tartós szerkezetéhez egyedi
formavilág társul, továbbá olyan tágas utastér, amit Ön és útitársai
egyaránt értékelni fognak. Az L200 nem csupán egy vérbeli pick-up,
amely rendkívül jól teljesít terepen és országúton egyaránt, hanem
egy igazán kényelmes személyautó, amely ötvözi a korábbi modellek
elismert értékeit a lehető legkorszerűbb műszaki megoldásokkal.

Tudjon meg többet: www.mitsubishi.hu
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) 7,6-7,8 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 199-206 g/km.
A képen látható modell illusztráció. További részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
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CANNES

CANNES YACHTING FESTIVAL

TRADÍCIÓ ÉS CSILLOGÁS
A Cote d’Azur talán legcsillogóbb gyöngyszeme a méltán híres
filmfesztiválon kívül is számos remek programot és számtalan
felejthetetlen csodát tartogat, köztük Európa legnagyobb
jachtfesztiválját.
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6 51 ezer
nap

látogató

638 542 219 122

hajó 2,10-55 méteres
hosszúságban

kiállítás
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MEDITERRÁN
H A N G U L AT

YAC HTI N G F E S TI VA L

A „VA SÁ L A R COS ”
BÖRTÖNE
A CANNES-I ÖBÖLLEL
SZEMBEN, LÉLEGZETELÁLLÍTÓ
TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN
EMELKEDNEK KI A TENGERBŐL
A LÉRINS-SZIGETEK. A KÉT
SZIGET KÖZÜL A NAGYOBBIK
A SAINTE-MARGUERITE, AMI
KIZÁRÓLAG GYALOGOSAN
LÁTOGATHATÓ, DE NEM IS BAJ,
UGYANIS GYÖNYÖRŰ ERDEI
SÉTÁNYOK ÉS EGY GONDOSAN
KARBANTARTOTT SÉTAÚT
SZELI ÁT, MEGTEREMTVE
A PARADICSOMI HANGULATÚ
KIKAPCSOLÓDÁS
LEHETŐSÉGÉT. SAINTEMARGUERITE EGYETLEN
NAGYOBB ÉPÜLETE A FORT
ROYAL, AZ EGYKORI KIRÁLYI
ERŐD EGYÜTTESE, AMINEK
FELFEDEZÉSE SORÁN IGAZI
TÖRTÉNELMI UTAZÁST
TEHETÜNK, EGÉSZEN A RÓMAI
KORIG.
A VÁR LEGFŐBB
NEVEZETESSÉGE, HOGY
BÖRTÖNÉBEN RABOSKODOTT
A „VASÁLARCOS”,
ALEXANDER DUMAS
REGÉNYÉNEK A VALÓSÁGBAN
IS LÉTEZETT FŐHŐSE.

C

annes-től nem idegen a csillogás, hiszen több mint hetven
éve lényegül át a filmvilág
központjává évente néhány napra. A város világhíréhez jócskán hozzátett az
A kategóriás, nemzetközi filmfesztivál,
ami hozta magával az elérhetetlenséget
sugárzó sztárok egyedi eleganciáját. Pedig Cannes sosem hordta magasan az
orrát, megőrizte tradícióit, autentikus,
mediterrán, tengerparti hangulatát, és
éppoly természetesen fogadja a művészeket és a felső tízezer Rolls-Royce-szal
vonuló arisztokratáit, mint a Lignes
d’Azure menetrend szerinti autóbuszaival érkező turistákat és diákokat.
Napfény és jachtfelvonulás
Megannyi program és kikapcsolódási
lehetőség vár ránk Cannes-ban, ám
a Cote d’Azur ékkövének leglátványosabb és leghangulatosabb eleme
természetesen az azúrkék tenger.
A Port Canto nagykikötőben lágyan
ringatózó jachtok és vitorlások látványa egészen lenyűgöző, így kitűnő
helyszíne Európa legnagyobb hajózási fesztiváljának, az 1977 óta minden
szeptemberben megrendezésre kerülő
Cannes Yachting Festivalnak. A város
öblének elegáns, fényűző környezetében felvonulnak a vitorlázás világának eminens gyártói, hogy elsőként
itt mutassák be legújabb modelljeiket
és fejlesztéseiket.
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PROFIK
ÉS BOHÉMEK
CANNES EGÉSZ ÉVBEN
SZÁMOS NAGYSZABÁSÚ
RENDEZVÉNYNEK AD
OTTHONT. A KREATÍV
MARKETING KÉPVISELŐINEK
LEGNAGYOBB SZAKMAI
KONFERENCIÁJA A LIONS
FESZTIVÁL. A JÚNIUS 17. ÉS
21. KÖZÖTTI SEREGSZEMLÉRE
ELLÁTOGATÓK ELSŐ KÉZBŐL
ISMERHETIK MEG A SZAKMA
LEGÚJABB TRENDJEIT.
AZ ALKOTÓK IS MEGTALÁLJÁK
A SAJÁT TEREPÜKET ÉS
KÖZEGÜKET A JÚLIUS 26. ÉS
28. KÖZÖTT MEGRENDEZENDŐ
ART3F CANNES ALKALMÁVAL.
A NEMZETKÖZI KORTÁRS
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRA
A VÁROSBA SEREGLŐ
FESTŐMŰVÉSZEK,
SZOBRÁSZOK ÉS
FOTOGRÁFUSOK IGAZI
BOHÉM HANGULATTAL ÉS
NAGYSZERŰ ALKOTÁSAIKKAL
TÖLTIK FEL AZ ART3F
GALÉRIÁIT, KÖZÖSSÉGI
TEREIT, A CROISETTE-ET ÉS
AZ EGÉSZ VÁROST.

Az idén szeptember 10. és 15. között
megrendezendő kiállításon több mint
száz újdonság bemutatására kerül sor
a Port Canto és a Vieux Port területén. Ez utóbbi, 1838-ban véglegesített
kikötőben muzeális értékű, eredeti vitorlakötélzeteket és korabeli jachtokat
tekinthetünk meg.
Az óváros kikötőjében a fesztivál
keretein belül ebben az évben is eljön
a Concours d’Élégance ideje, mikor

is a 12 méternél rövidebb motoros
hajók legelegánsabb, legkülönlegesebb, és természetesen legdrágább
darabjait csodálhatja meg a közönség.
A fesztivál talán leghangulatosabb
eseményére szeptember 14-én, szombaton, délután 4-kor kerül sor, amikor
a modern hajók mellett patinás, emblematikus modellek felvonultatásával
hajtanak fejet a szervezők a francia
Riviéra gazdag jachtkultúrája előtt.

A KIKÖTŐ

MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ A CANNES
YACHTING FESTIVALRÓL:
WWW.CANNESYACHTINGFESTIVAL.COM
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Cannes régi arca
Ha kifejezetten a fesztiválra érkezünk,
akkor is érdemes szánnunk néhány
napot Cannes felfedezésére. Felfedezőutunkat kezdjük az óvárosban!
A Le Suquet dombtetőre épített, ódon
hangulatú építményei közül pompás
kilátás nyílik a régi kikötőre, azaz
a Vieux Portra. A domboldalt festői
sikátorokon, kanyargós lépcsőkön
közelíthetjük meg. Felérve kihagyhatatlan a városfal megtekintése, ahogy
a Musée de la Castre múzeumban
is érdemes eltölteni egy kis időt. Ezt
követően csodáljuk meg az őrtornyot
és az óváros templomát.
A Rue Meynadier sétálóutcájába befordulva ínycsiklandó gasztronómiai
élményekben lehet részünk a Cénéri
sajtüzletben, az Ernest húsboltban,
Jean Luc Pelé édességboltjában, de
szuveníreket is vásárolhatunk.
Croisette, az álmok sétánya
Ha az igazi csillogást szeretnénk megtapasztalni, akkor a legjobb, ha a Croisette sétány felé vesszük az irányt.
Nem a valaha épült legszebb épület,
mégis a cannes-i életérzés egyik központi helyszíne a Palais des Festivals et
des Congrés, más néven a fesztiválpalota, melynek vörös szőnyeggel borított
lépcsőjén felvonulni megannyi sztár

A CHEMIN DES ÉTOILES SUGÁRÚTON LEGENDÁS
SZÍNÉSZEK, RENDEZŐK ÉS MÁS SZUPERSZTÁROK
HAGYTÁK A KÉZLENYOMATUKAT ÉS ALÁÍRÁSUKAT
A RAJONGÓK ÉS AZ UTÓKOR SZÁMÁRA.
MINDEN ÚT
CANNES-BA
VEZET

AMENNYIBEN AUTÓVAL
KÖZELÍTÜNK A VÁROS
FELÉ, AZ AUTÓPÁLYA
N°42-ES MOUGINS-CANNES
KIJÁRATÁNÁL VAGY A N°41ES MANDELIEU-CANNES LA
BOCCA KIJÁRATNÁL LETÉRVE
ÉRHETÜNK ODA.
REPÜLŐVEL A NIZZÁBAN
TALÁLHATÓ AÉROPORT
INTERNATIONAL NICE COTE
D’AZURE REPÜLŐTÉRRE
ÉRDEMES ÉRKEZNÜNK,
AMI 25 KILOMÉTERRE
TALÁLHATÓ CANNES-TÓL.
HA NEM VESZŐDNÉNK AZ
AUTÓBÉRLÉSSEL, A LIGNE
EXPRESS AUTOROUTE 210ES AUTÓBUSZJÁRATTAL
KÖZVETLENÜL, ÁTSZÁLLÁS
NÉLKÜL JUTHATUNK BE
A VÁROSBA.
A HÍRES-NEVEZETES
TGV-VONAT ÁLLOMÁSA IS
MEGTALÁLHATÓ CANNES
VÁROSKÖZPONTJÁBAN, ÍGY
FRANCIAORSZÁG BÁRMELY
SZEGLETÉBŐL INDULHATUNK
FELFEDEZŐÚTRA, ILLETVE
SZÁMOS MÁS CSODÁS HELYRE
UTAZHATUNK TOVÁBB.

F E SZ TIVÁ LPA LOTA

álma. A mintegy 44 000 m2 kiállítói
területtel és tizenöt előadóteremmel
rendelkező, modern atmoszférájú palota évente több mint ötven nemzetközi,
szakmai eseménynek ad otthont.
A fesztiválpalota előtt terül el a Chemin
des Étoiles sugárút, ahol legendás színészek, rendezők és más szupersztárok
hagyták a kézlenyomatukat és aláírásukat a rajongók és az utókor számára.
A Croisette sugárúton továbbhaladva
azoknak a luxusszállóknak az impozáns sora rajzolódik ki előttünk, ahol
ezek a hírességek megszálltak és megszállnak ma is. Nincs olyan igény, amit
a Carlton, a Martinez vagy a Majestic
ne elégítene ki.
És ha már luxus, látogassunk el a Rue
d’Antibes utcába, ahol minden, magára valamit is adó világmárka üzlete
megtalálható.

LÉ R I N S A PÁT SÁG

H A N G U L ATOS
ÓVÁROS

Bisztró, golf, kaszinó
Cannes felfedezése során természetesen megéhezik az ember, főleg, ha
tett egy kiadós sétát a helyi piacokon
is. A Square Mérimée-n található a La
Californie bisztró, amelynek neve
talán nem hangzik autentikusan, ám
tulajdonosa, Thierry Bourdoncle, aki
a méltán világhíres, Saint Tropez-i
Sénéquier kávézót is vezeti, garancia
a kulináris mennyországra.
Az estebéd után nem kell Monte-Carlóig mennünk, ha szerencsejátékhoz
támad kedvünk, hiszen Cannes az
egyetlen francia város, ahol három
kaszinó is várja a vendégeket.
Persze, nem mindenki híve a kaszinóknak, ők a város környéki tizennyolc
lyukas golfpályák egyikén kerülhetnek
a decens elegancia bűvöletébe.

A Palais des Festivals
a filmvilág egyik legfontosabb
eseményének, a cannes-i
fesztiválnak a helyszíne.
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ECSTAR V7000

SUZUKI HAJÓMOTOROKHOZ
FEJLESZTVE
Szemere Marcellal, a Magyar Suzuki Zrt. pótalkatrész osztályának értékesítési
vezetőjével beszélgettünk az Ecstar hajómotorolajok bevezetéséről.

A

beszélgetés során korszerű
termékfejlesztésről, környezettudatosságról is szó esett,
melyben az Ecstar úttörőként halad
a piacon, megadva minden Suzukitulajdonosnak a lehetőséget, hogy
a legmegfelelőbben gondoskodjon
hajómotorjáról.

Mesélnél az Ecstar történetéről?
A Suzuki motorolajok története egészen az 1980-as évekre nyúlik vissza,
amikor a teljesítmény tökéletesítésének
érdekében a cég kenőanyagok fejlesztésébe fogott. 2015-ben globálisan is
elindultunk az Ecstar márkával, első
körben autós területen. A motorkerékpárokhoz fejlesztett olaj 2017 januárjában került a piacra, 2019 márciusától
pedig már a Suzuki hajómotorhoz is
elérhető az Ecstar motorolaj.
Miben látod az Ecstar sikerének
kulcsát?
Abban, hogy megfelelünk a termékeinkkel szemben támasztott növekvő
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elvárásoknak, miközben ugyanolyan
figyelem jut a tartósságra és a környezetvédelemre.
Hogyan mutatnád be az Ecstar V7000
félszintetikus hajómotorolajat?
A Suzuki mérnökei olyan prémiumminőségű olajat hoztak létre, amely nem
csak hogy az NMMA által felállított ös�szes szabványt meghaladja, hanem még
fontosabb, hogy kifejezetten a Suzuki
hajómotorok számára készült. Az Ecstar
rendelkezik az FC-W tanúsítványával,
és kiváló minőségű, alacsony kéntartalmú olajat használ, amely csökkenti
a hamulerakódást a tartósság növelése
érdekében, és a magas viszkozitási
index jelentősen hozzájárul az üzemanyag-hatékonyság maximalizálásához.
Melyek az Ecstar V7000 hajómotorolaj előnyei?
ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS:
Egyedi összetétele nagy teljesítményt kínál, és segít az üzemanyag-takarékosság javításában.

MOTORVÉDELEM: Az innovatív
kenési technológiának köszönhetően
olyan hőstabilitást értünk el, amely
hozzájárul a motor páratlan védelméhez, még hideg időben történő
motorindításnál is.
TISZTA MOTOR: Kiváló motortisztító képessége révén meghosszabbítja
a motor élettartamát.
Célunk az, hogy a Suzuki mérnökei által a Suzuki hajómotorokhoz
kifejlesztett és jóváhagyott Ecstar
hajómotorolajat valamennyi Suzuki
hajómotor-tulajdonos használja.

ECSTAR Marine V7000
Nyerő összetétel
SUZUKI hajómotorokhoz
Tulajdonságok

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT AZ ECSTAR
TERMÉKEKRŐL, KERESSE FEL
A WWW.ECSTAR.HU WEBOLDALT!

◼ A Suzuki Motor Corporation által, kizárólag
a Suzuki hajómotorokhoz kifejlesztve és jóváhagyva
◼ Segít megvédeni a motort a legkeményebb körülmények között is
◼ Hozzájárul a motor reakciójának javulásához
◼ A legfejlettebb detergensek óvják a motort édesvízi
és sósvízi környezetben
◼ A viszkozitásiindex-javító adalékok segítik a motor könnyű
beindítását hideg időben
◼ Megfelel az FC-W szabványnak
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ÖTNAPOS KALAND
A LUPA-TÓNÁL

BÁLI HANGULATBAN

„ ÁLDOTT” ÖLTÖNYÖK A FEDÉLZETEN
„Olyan öltönyt, amilyet én adok, olyat talán tud más is. De ahogy én adom, úgy senki.” Az V. kerület
egy csendes templomkertjében, a Galamb utcai szabóságban beszélgetünk Novoszádi Zoltánnal,
a Novossadi & CO. tulajdonosával, vagy ahogy barátai nevezik: az „öltönyök papjával”.

LUPA WAKEBOARD

F I ATA LOK , DE SZ K Á R A F E L!
Nyári gyerektáborral és napközis programokkal is csábít
a LupaWake, ahol minden adva van ahhoz, hogy a vízi sport
szerelmesei hódolhassanak a szenvedélyüknek.

T

ábor és napközi. Elsőre talán
nem lelkesedünk e szavak
olvasásakor. De ha hozzátes�szük, hogy nyár, kaland, víz, sportolás, mindenki felkapja a fejét. Kevés
olyan gyermeket ismerünk, akinek
ne csillanna fel azonnal a szeme,
ha azt mondják neki: egy deszkára
felállva sebesen suhanhat a vízen.
Márpedig a Budakalász melletti
Lupa-tónál lévő LupaWake-ben megteheti, ráadásul hozzáértők felügyelete mellett, megfelelő, biztonságos
felszerelésben. A LupaWake Európa
egyik legfelszereltebb wakeboard
pályája: 1,2 km úszójárda rendszer,
5 oszlopos tanuló pálya (720 méter),
6 oszlopos haladó pálya (980 méter),
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2 kezdő pálya (260 méter), valamint
22 világszínvonalú elem vár mindenkit.
A nyári wakeboardtábor ötnapos
kalanddal kecsegtet. Az úszni
tudó lányok és fiúk – ha betöltötték
a nyolcat – profi oktatók segítségével sajátíthatják el a wakeboardozás
csínját-bínját. Kapnak deszkát, sisakot, mellényt és ennivalót, meg persze sok-sok felejthetetlen élményt.
Mi több, reggeltől estig korlátlanul
használhatják a LupaWake parkot.
A napközi minden hétköznap reggel
kilenctől este hatig várja a fiatalokat. Ők a táborozókhoz hasonlóan
részesei lehetnek a wakeboardos
foglalkozásoknak és az oktatásnak
is. Ám a táborétól eltérő menet-

rendben, ugyanakkor szinte azonos
programok segítségével ismerkedhetnek meg az extrém sporttal.
A LupaWake parkban minden adva
van ahhoz, hogy a felnőtt vízimádók is hódolhassanak a szenvedélyüknek – tudásszintnek megfelelő
pályák várják a kezdőket és a gyakorlottabb wakeboardosokat.

További információk
a nyári szünet
eltöltésének
legmenőbb módjáról:
LUPAWAKE .HU

N OVO S SA D I Ö LTÖ N YÖ K

Bár a Novossadi névvel először az Első Dunai Hajós Bálon
találkoztunk, méretre készített
öltönyei szűk körben már ismertek. Még akkor is, ha erről viselőik
nem feltétlenül beszélnek.
A diszkréció nálunk nem a GDPR-ral
kezdődött. Mi azokat az ügyfeleket szolgáljuk, akik nem szeretnek
a plázákban vásárolni, mert igénylik
a magasabb fokú bizalmi légkört.
„Kérek egy fehéret, egy kéket,
meg négy inget abból, amit mondasz.” Minek köszönhető ez a fajta
bizalom a Novossadit választó
ügyfelek részéről?
A bizalom leginkább az ajánló személy
és az új partner kapcsolatából fakad.
A munkám során jellemzően kétféle
férfivel találkozom. Az egyik szeret
öltözködni, és azért nyugodt, mert tudja, hogy nálunk szinte bármit kérhet,

NEM EGYEDI ESET, HOGY
A PARTNER, MIUTÁN ÍGY
MEGÚJULVA TAPASZTALJA
MEG ÖNMAGÁT, ARRA
KÉR, HOGY A CÉGEI
KULCSEMBEREINÉL
IS VALÓSÍTSUK MEG
UGYANEZT.

nem hoz zavarba minket. A másiknak
nyűg az öltözködés, évente egyszer
találkozunk, akár a nappalijában, és
azért nyugodt, mert a legtöbb időt és
fáradságot spóroljuk meg neki.
Elit klubok, sportvezetők,
diplomaták, és akikről nem beszélünk. Mit tudnak a Novossadi
öltönyök, amiért a felső körök
szívesen választják azokat?
Leginkább önazonosak, ami vonzó, és
ezért kapcsolat- és profitteremtő képességük van. Az élmény, hogy a találkozón arra az értékre koncentrálok, ami
a megrendelőnek a legfontosabb, mély

nyomot hagy mindkettőnkben. Nem
egyedi eset, hogy a partner, miután így
megújulva tapasztalja meg önmagát,
arra kér, hogy a cégei kulcsembereinél
is valósítsuk meg ugyanezt. A „hajós”
olvasók a hajóikkal is megmutatják,
hogy a tehetségüket tekintve az elithez
tartoznak. Egy ilyen egylelkületű kikötői közösség vonzó a kívülállóknak,
és ez a fajta vonzalom az üzleti életben
profitot jelent.
A Wikingek Első Dunai Hajós
Bálja óta tudjuk: ha eseményről
van szó, nem kérdés az elegancia,
de hogyan ötvözhetőek a Novossadi luxusruhái a hajózással?
Hiszem, hogy a luxus iránti szenvedélyt
hajósként nem kell a vízen hagyni. Egy
hűvösebb parti sétára nyugodtan viheti
mindenki a pulóverét, mert szerintem
a part, az még a víz része. Viszont a tárgyalóterem, egy borkóstoló, esetleg egy
aukció, mind-mind jó lehetőséget nyújt
arra, hogy elegánsan jelezzük azt, hogy
hol parkolunk.
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francia Beneteau immár 130
éve a világ egyik legnépszerűbb vitorlás- és motoroshajó-gyártója. A GT 38 örökébe lépő, vadonatúj GT 40-es jacht igazi csemege
a dinamikus és kényelmes vízi utazás,
kikapcsolódás iránt érdeklődőknek.
A Gran Turismo osztályú jachtok hagyományosan a legmodernebb elérhető
technikai újdonságokat vonultatják fel
a Beneteau-nél, most azonban a kategóriában kissé háttérbe szorult, illetve
a teljesítmény oltárán gyakran feláldozott eleganciát is sikerült lélegzetelállítóra csiszolni. Ebben nagy szerepe van
a GT 40 formatervéért felelős Nuvolari
Lenard Design mestereinek, akik a sportos temperamentum, a fedélzeti kényelem és praktikum, valamint az ízléses
luxus harmóniáját teremtették meg.

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

A SZÉPSÉG NEVE: GT 40
A Beneteau az új GT 40 sportcruiserrel megmutatja, hogy nem kell
kompromisszumot kötni a sportosság és a minden igényt kielégítő
kényelem kedvelőinek.
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Lebeg a víz felett
A két Volvo Penta dízelmotor standard
változatai is egyenként 300 lóerősek,
de 370 lóerővel is rendelhetők, így
mindig biztosan uralják a nem túl
nagy méretű hajótestet, és a második
generációs Airstep technológiával
karöltve elképesztő manőverezést
tesznek lehetővé. Az Airstep 2 lényege,
hogy az elöl-hátul hidrodinamikailag
hajlított hajótest túlnyomó részben
nem a vízen siklik, hanem a sebesség
függvényében változó levegőpárnán,
ami a süllyesztett fúvónyílásokon
keresztül termelődik. Ez a megoldás
nagyban csökkenti a közegellenállást,
ami a kevesebb üzemanyag-fogyasztás
mellett élvezetesebb vezethetőséget
és bravúros mozgékonyságot eredményez. Ezeket a menetteljesítményeket
ráadásul egy egészen egyedi, szinte
a versenyautók stílusában berendezett és felszerelt „kapitányi hídról”
kezelheti a vezető. A kis méretű, bőrrel
és krómmal bevont kormánykerék
előtt szimmetrikusan helyezkednek el
a műszerek, középpontban a GARMIN
navigációs berendezésével. A 4G radar
és az autopilot szériafelszereltség.
Nagyvonalú kényelem
A méretosztályában igen tágas hajón
akár tizenegy fő is nagy kényelemben
kapcsolódhat ki, luxuskörülmények
között. Az elektromosan elhúzható
napfénytetővel úgy alakították ki

KÉNYELEM ÉS LUXUS
A Z UTA STÉ R B E N

A BENETEAU GT 40 MINDEN
KOMPROMISSZUMOT
FELSZÁMOLT, AMI EZ IDÁIG
A SPORTCRUISEREK ÉS
A LUXUSJACHTOK KEDVELŐI
KÖZÉ ÁLLT.

a fedélzetet, hogy teljesen nyitott és
átjárható legyen, ezért a nagyobb
társaságok is együtt lehetnek egy
grillsütögetés vagy koktélparti alkalmával. A fedélzet másik különlegessége a szintén elektromosan mozgatható
úszóplatform a hajó hátulján, ami
közvetlen kapcsolatot teremt a vízzel,
biztonságossá és kényelmessé téve
a megmártózást az utasoknak. A platform vízszint feletti magassága állítható, illetve a felszín alá is süllyeszthető.
Ez extrafelszerelésként rendelhető.
A hajó gyomrában egy első és egy
hátsó hálókabint, továbbá egy italhűtővel, szórakoztató elektronikával
és légkondicionálóval kényelmessé
tett közösségi teret találunk. Minden helyiség burkolatait, kárpitjait
igen széles kínálatból állíthatjuk ös�sze, akár egyedi igényeink szerint.
A Beneteau GT 40 minden kompromisszumot felszámolt, ami ez idáig
a sportcruiserek és a luxusjachtok
kedvelői közé állt. Bemutatásával
megszületett a különlegesen elegáns Gran Turismók ékköve.

Y A C
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VEZETHETŐSÉG

PARAMÉTEREK
TELJES HOSSZ: 12,67 M
HAJÓTEST HOSSZA: 11,5 M
SZÉLESSÉG: 3,85 M
MERÜLÉS: 1,15 M
TÖMEG: 7935 KG
ÜZEMANYAGTARTÁLY
ŰRTARTALMA: 650 L
VÍZTARTÁLY: 200 L
MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY: 600/740 LE
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK
SZÁMA: 11
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fővárostól 30 km-re lévő öböl
az elsők között került kialakításra abból a célból, hogy
a pezsgő forgalmú városi kikötők
mellett azok is megtalálják az ideális
helyet hajójuk számára, akik Budapesttől messzebb laknak, ritkábban
szállnak vízre, vagy akik csendesebb,
nyugalmasabb vizeken eveznének.
Idilli hangulat
Madárcsicsergés, susogó sás, békabrekegés és a lusta dunai hullámok partot
érő, kellemesen lágy csobogása. Az
elmúlt évtizedekben történt területfejlesztések a sződligeti Wiking-kikötőnek
otthont adó Dunakeszi–Göd térséget is
érintették, amely természeti szépségeinek köszönhetően nemcsak a kirándulókat vonzza, de az agglomerációba költözők számát is jelentősen megnövelte.
Az idilli környezetben található „titkos”
kis kikötő így rövid időn belül óriási
népszerűségre tett szert, amely magával
hozta az öbölben található hajóhelyek
számának bővítését, és a kikötő folyamatos fejlesztésének igényét is.
Új köntösben a nyugalom
kikötője
A hullámvédett, családias Wiking-öbölben az oldalágak és a hajóhelyek bővítése során a stégrendszer
is felújításra került, így már nemcsak
a kikötő beosztása vált rendezettebbé,
de az optimalizálásnak köszönhetően
még több hajós élvezheti ennek a csodálatos öbölnek a hangulatát, komfortját és a meglévő vízi benzinkútnak
köszönhető kényelmet. A szebbnél
szebb jachtok mellett a hajósok
komfortérzete legalább annyira fontos
a Wikingek számára, mint az öböl biztonságos hajózhatósága, így a mosdók
korszerűsítésén és a mederkotráson
túl a hétvégi kikapcsolódás élményét
a maximumra csavarva, még egy
elegáns bárpult és egy kényelmes
panorámaterasz is kialakításra került.

A NYUGALOM SZIGETE

Karcsi bácsi verhetetlen
pörköltje
Van valami a Wiking-öbölben, ami
minden évben a hajós idény egyik
fénypontja, ez pedig a sződligeti kikötőmester, Karcsi bácsi pörköltje.

T I T KOS K I KÖTŐ SZŐDL IGET EN
Nem kell sokat hajóznunk Budapesttől, hogy elérjük a Wiking Yacht Club egyik selymesen
fénylő gyöngyszemét, a Dunakanyar kapujaként emlegetett sződligeti Wiking-kikötőt.
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10 + 10 OK, HOGY
MIÉRT ÉRDEMES
SZŐDLIGETEN
TÁ R O L N I A H A J Ó T

SZÁMOS ÉRVET FEL LEHET
SORAKOZTATNI A WIKING
YACHT CLUB SZŐDLIGETI
KIKÖTŐJE MELLETT, MELYEK
KÜLÖN-KÜLÖN IS MEGÁLLJÁK
A HELYÜKET, EGYÜTTESEN
VISZONT KÉTSÉGTELENÜL
VERHETETLENEK! DE VAJON
MELYEK EZEK?
B IZTONSÁGOS HAJÓTÁROLÁS,
TÖKÉLETES
R E N D E Z V É N Y H E LY S Z Í N

H ULLÁMVÉDETT KIKÖTŐ,
 ARUZÁS A PARTI
D
TÁROLÓBAN,
K ÉT SÓLYAPÁLYA,

Kollár Károly, vagyis a hajósok
„Karcsi bácsija” 2009 óta minden
májusban mesteri bravúrral repteti
a palacsintát és pörgeti a fakanalat
a Wiking szezonnyitó partik első
állomásán, a vendégsereg pedig friss
kenyérrel tunkolva a szaftot, kedvére
falatozhat. A főzőtudománynak itt
még nincs vége, a Wikingek júniusban jellemzően főzőversenyt tartanak
Sződligeten, ahová jöhetnek a versenyezni vágyó, lelkes hajósséfek.
A növekvő népszerűséget
követő fejlesztések
Az egykor 30 hajóhellyel induló, mára
140 hajó és 40 horgászcsónak vagy jet
ski befogadására alkalmas, modernizált kikötő nem véletlenül nagy
kedvence a Sződön, Sződligeten, Vác
térségében élőknek, valamint a budapesti hajósoknak egyaránt, hiszen
a régi 2-es főútról könnyen és gyorsan
megközelíthető. A téli hajótárolás, bár
kisebb volumenben, de szintén megoldott a kikötőben, ahol a téli időszakban 50 hajó szabadtéri, parti tárolását
biztosítják a Wikingek. A hajóhelyek

VÍZI ÉS PARTI TÁROLÁS,
TÉLI HAJÓTÁROLÁS,
Á RAM- ÉS IVÓVÍZELLÁTÁS,
 ISZTA MOSDÓK ÉS
T
ZUHANYZÓK,
VÍZI BENZINKÚT,
U TÁNFUTÓ-TÁROLÁS,
K AMERARENDSZER,
Z ÁRT PARKOLÓ,
 ÖKÉLETES
T
RENDEZVÉNYHELYSZÍN,
 OGRÁCSOZÁS ÉS GRILLEZÉSI
B
LEHETŐSÉGEK,
 YEREK- ÉS CSALÁDBARÁT
G
KIKÖTŐ,
VARÁZSLATOS PANORÁMA,
 GYSZERŰ ÉS GYORS
E
MEGKÖZELÍTÉS,
 ÁR PERC TÁVOLSÁG
P
A DUNAKANYARTÓL,
C SALÁDIAS HANGULAT,
 ZOLGÁLATKÉSZ
S
KIKÖTŐMESTER.

4 és 6 méteresek, így jellemzően 5–9
méteres hajók kikötésére kényelmesen
alkalmasak, de 40 lábas hajóig biztonsággal tudják fogadni az érkezőket.
A sződligeti Wiking-kikötő áprilistól
októberig áll a hajósok rendelkezésére
akár szezonális tárolás, akár sólyázás
tekintetében, amiben szükség szerint
a Wiking-kollégák is szívesen segítenek. A kikötőben a vízi tárolás mellett
lehetőség van parti tárolásra is. Akik
hajójukat a Dunán használják, és bíznak a magas szintű szolgáltatásokban,
szeretik és élik a sződligeti kikötő
nyújtotta kényelmet és komfortot.
A tökéletes rendezvényhelyszín
A sződligeti kikötő nemcsak elhelyezkedését és természeti adottságait figyelembe véve tökéletes rendezvényhelyszín, de infrastruktúráját
tekintve is ideális arra, hogy áprilistól októberig egy-egy kisebb csapat
jól érezze magát. Az 50 főt befogadó,
bográcsozásra, grillezésre egyaránt
alkalmas szabad tér mellett egy zárt,
szúnyog elleni védelemmel ellátott
bár is a vendégek rendelkezésre áll
ahhoz, hogy akár egy születésnap,
névnap, szolidabb létszámú esküvő,
vagy akár egy céges rendezvény során mennyei ételek, finom italok és
zenés programok mellett élvezzék
a természet közelségét, és gyönyörködjenek a Duna látványában.

A SZŐDLIGETI WIKING-KIKÖTŐ ÁPRILISTÓL
OKTÓBERIG ÁLL A HAJÓSOK RENDELKEZÉSÉRE
AKÁR SZEZONÁLIS TÁROLÁS, AKÁR SÓLYÁZÁS
TEKINTETÉBEN.
140 HAJÓ ÉS
40 HORGÁSZCSÓNAK IS ELFÉR
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KIKÖTŐI PROGRAMOK

A H A JÓZ Á S M EGTA N Í T É L N I
Ledobnád a béklyókat? Kiszabadulnál a hétköznapokból? Gondolnád, hogy a szabadság csak
pár csomóra van tőled? Pedig így van. Hajóformát öltve ring a Wiking Yacht Club népszerű,
élményeket és programokat tartogató kikötőiben, az országban több helyen.

3

Mit jelent a Wiking-szabadság?
Vízre szállni, kilépni a hétköznapokból, magunk mögött hagyni a stresszt
és az idegölő monotonitást. Lesétálni
a kikötőbe, lehúzni a ponyvát a hajóról, beindítani a motort, és kihajózni.
Élvezni a szelet, a napsütést, a természet közelségét, és átadni magunkat
a családdal és a barátainkkal való
kikapcsolódásnak vízen és szárazon.

1

SZŐDLIGETI
SZEZONNYITÓ PARTI
ÉS FŐZŐVERSENY
A HAJÓS SZEZONT MÁJUSBAN
A SZŐDLIGETI SZEZONNYITÓ PARTIVAL
INDÍTOTTUK, AHOL KÉNYELMESEN,
NAPSÜTÉSBEN, CSALÁDIAS
HANGULATBAN EGYÜTT TÖLTÖTTÜNK
EGY NAPOT. KÜLÖNLEGES PREMIERNEK
IS TANÚI LEHETTÜNK: BEMUTATKOZOTT
A SZEZON ÚJ KLUBPÓLÓJA
ÉS A SZÍNBEN HARMONIZÁLÓ
HAJÓSKARKÖTŐ-KOLLEKCIÓ
IS. A KIKÖTŐMESTER ÉS SÜRGŐ
SEGÉDEI BOGRÁCSBAN KÉSZÜLT
FINOMSÁGOKKAL KÉSZÜLTEK.
A KIADÓS EBÉD UTÁN PEDIG AZ EGÉSZ
CSAPAT FELKEREKEDETT, ÉS EGYÜTT
FELHAJÓZTUNK VÁC FELÉ, ÉLVEZVE
A SZÁGULDÁS SZABADSÁGÁT A REGAL
3260-AS SPORTHAJÓN ÉS A RINKER
300-AS JACHTON.
JÚNIUSBAN PEDIG A NÉPSZERŰ
SZABADTÉRI WIKING-FŐZŐVERSENY
IS ITT KERÜLT MEGRENDEZÉSRE,
AHOL KIDERÜLT, HOGY MELYIK
HAJÓS SÉFÜNK A LEGJOBB
FAKANÁLPÖRGETÉSBEN.
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Ugorj fel mellénk a fedélzetre, és ismerd
meg ezt a semmihez sem fogható,
felszabadult érzést!
Hajózni azért is klassz, mert számos
olyan rendezvényt is tartunk, ahol különböző színes programokkal tarkítva
a napot, régi és új hajós társak találkoznak, bandáznak, szórakoznak. Hoztunk
egy kis ízelítőt idei eseményeinkből.

NAPSÜTÉS ÉS CSALÁDIAS
H A N G U L AT

2

MARINA PART, SZEZONNYITÓ PARTI

SZENTENDREI
SZEZONNYITÓ PARTI

JÚNIUSBAN VISSZAEVEZTÜNK A MARINA PARTRA, A WIKING YACHT CLUB LEGZSIVÁNYABB
HAJÓS PARTIJÁRA, AHOL A SZÍNES ÉS ÉRDEKES PROGRAMOKNAK KÖSZÖNHETŐEN EGY
CSODÁLATOS NAPOT TÖLTÖTTÜNK. WELCOME DRINKKÉNT ELSŐKÉNT KÓSTOLHATTUNK
MEG EGY ÚJ, LIMITÁLT KIADÁSÚ MAGYAR PEZSGŐT, MAJD KIPRÓBÁLTUK, HOGYAN LEHET
AZ IZGALMAS DJI-DRÓNOKKAL SZUPER FELVÉTELEKET KÉSZÍTENI, AKÁR HAJÓZÁS
KÖZBEN IS. A LEGVIDÁMABB PILLANATOKAT PEDIG AZOK A BÁTOR VERSENYZŐK
SZEREZTÉK NEKÜNK, AKIK A HIDEG VÍZ ELLENÉRE MEGKÜZDÖTTEK A MEDENCÉBEN
A GUMIMATRACFÚJÓ- ÉS EVEZŐVERSENYEN. A MEDENCE PARTJÁN FINOM BBQFALATOK, HŰSÍTŐ ITALOK, A KIKÖTŐBEN PEDIG SZEBBNÉL SZEBB HAJÓK VÁRTAK RÁNK.
A RENDEZVÉNYT WIKING-HAGYOMÁNYKÉNT MEGSPÉKELTÜK EGY KÖZÖS KIHAJÓZÁSSAL
A DUNÁN A PARLAMENT FELÉ, BUDAPEST LEGVAGÁNYABB HAJÓS FELVONULÁSÁN.

4

A SZŐDLIGETI ESEMÉNY UTÁN EGY-KÉT
HÉTTEL SZENTENDRE FELÉ VETTÜK AZ
IRÁNYT, AHOL ÉLVEZTÜK AZ ÁRNYAS
PARK TERMÉSZETES NYUGALMÁT ÉS
A FANTASZTIKUS PROGRAMOKAT. SZÓLT
A ZENE, PÖRÖGTEK A DRÓNOK, MI PEDIG
A FEJÜNKET KAPKODTUK. A KÖZÖS
KIHAJÓZÁSON PEDIG KIZÁRÓLAG
MOSOLYGÓ ARCOKAT LÁTTUNK.

5

NAPLEMENTE
HAJÓRÓL

DUNA POKER RUN
2019
TIZENKILENCRE LAPOT HÚZUNK,
A RÉSZVÉTELEDRE PEDIG FELTÉTLENÜL
SZÁMÍTUNK, HISZEN JÚLIUSBAN A DUNA
POKER RUN HAJÓS RENDEZVÉNNYEL
MEGINT EGY KICSIT HUNCUTKODUNK.
A PROGRAM KIZÁRÓLAG HAJÓSOKNAK
SZÓL, HISZEN A KÁRTYALAPOK HÚZÁSA
KÜLÖNBÖZŐ VÍZI MEGÁLLÓKNÁL
TÖRTÉNIK, AZ PEDIG, HOGY KI LESZ
A NYERTES, A RÁCKEVEI ZORALL
KALÓZTÚRA FESZTIVÁLON DERÜL KI,
A PÓKER ALAPSZABÁLYAI SZERINT.

HELEMBAZ ÁTO N Y I B U LI
AZ IGAZI, KORLÁTOK NÉLKÜLI
PARTIHANGULATHOZ
TÖKÉLETES HELYSZÍN
A HELEMBA-ZÁTONY A DUNA
KÖZEPÉN, A TERMÉSZET
EGYIK CSODÁLATOS
SZIGETÉN. AUGUSZTUS
VÉGÉN CSAPATBAN
FELHAJÓZUNK A ZÁTONYHOZ,
LEHORGONYZUNK, ÉS A VÍZBE
UGRÁLVA KISÉTÁLUNK
A HOMOKOS PARTRA, AHOL
JÓ TÁRSASÁGGAL, ÉLŐ
KONCERTTEL, ŐRÜLETES
BULIVAL, NAPLEMENTE
UTÁN PEDIG VARÁZSLATOS
CSILLAGTAKARÓVAL VÁRUNK.
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INTERJÚ

ÉLEN A DUNÁN,
ÉLEN A BIZTONSÁGOS
HAJÓZÁSBAN
Vízen lenni, hajót vezetni bár kétségtelenül fantasztikus élmény, ahhoz, hogy mindezt
biztonságban, mások és önmagunk veszélyeztetése nélkül élvezhessük, tisztában kell
lennünk az előírásokkal. Csobay Balázs rendőr alezredest, a BRFK Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság Bűnügyi és Balesetvizsgálati Osztályának kapitányságvezetőhelyettes osztályvezetőjét kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.

A

hazai hajósélet egyik
meghatározó tagjaként
büszkék vagyunk rá, hogy
a BRFK Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányságával karöltve
szabálykövető vízi magatartásunkkal irányt mutathatunk klubtagjainknak, valamint más hajósoknak,
lehetőséget adva ezzel a Vízirendészet munkatársai számára is, hogy
egy hosszú távú és sikeres kapcsolat
érdekében megismerhessék
a Wiking Yacht Club hajós közösségét. Csobay Balázzsal beszélgettünk
a közelmúltban indult együttműködésről, és a Dunai Vízirendészet
tevékenységéről a Kopaszi-gáton.

A KO PA SZ I - GÁT
A VÍZIRENDÉSZET BÁZISA
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A VÍZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN
KÉT „SLÁGERHELYZETTEL”
SZEMBESÜLÜNK, A LEGTÖBB
PROBLÉMÁT A HAJÓZÁSI
SZABÁLYZATBAN ELŐÍRTAK
BE NEM TARTÁSA OKOZZA.

el a Szentendrei- és a Soroksári-Duna-ágat is. A szlovák szomszédainkkal, ami a közös 134 folyamkilométert illeti, közös szolgálatok
keretében dolgozunk együtt.
Melyek a Duna legnépszerűbb
szakaszai?
A legtöbb kisgéphajóssal Budapesten és a Dunakanyarban találkozunk, de az alsó szakaszok is igen
kedveltek. A halászat már visszaszorult, de a sporthajósok, kedvtelési
célból vízre szállók száma jelentős,
különösen jó időben, kedvező vízállás esetén.

A Vízirendészet élete és működése igazán rejtélyes azoknak,
akik nem ismerik. Kaphatunk egy
kis betekintést, hogy hogyan épül
fel a szervezet Magyarországon?
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a BRFK-hoz tartozik,
a Duna teljes magyarországi
szakaszán 417 folyamkilométeren és a mellékágakon összesen
hat rendőrőrssel és négy körzeti
megbízotti egységgel működik.
A hat rendőrőrs – a Duna folyásával
megegyezően Komárom, Nagymaros, Budapest, Dunaújváros, Paks
és Mohács – rendelkezik nagyobb
állománnyal. A szigetközi részen,
Komárom és Gönyű környékén,
Baján, valamint a Budapest-közeli
mellékágakon körzeti megbízotti
csoportok működnek, utóbbi látja

Az ellenőrzések során milyen
helyzetekkel, problémákkal találkoznak leggyakrabban?
A vízi ellenőrzések során két
„slágerhelyzettel” szembesülünk
a leggyakrabban, amelyek közül
bármilyen meglepő, az alkoholos
befolyásoltság az utóbbi. A legtöbb
problémát a Hajózási Szabályzatban
előírtak be nem tartása okozza.
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A DUNÁN 24 ÓRÁS
JÁ RŐ R SZO LGÁ L AT M Ű KÖ D I K

biztonságos útirányt lehet kijelölni.
Zátonyra futás, borulás, vízbe eséssel járó baleset sajnos rendszeresen
előfordul munkavégzésünk során,
melyek megelőzhetőek lennének
a Hajózási Szabályzat betartásával.
Az aktuális vízállás figyelemmel
kisérésében sokat segíthet az
online elérhető „Hydroinfo”, amit
minden ország vízügyi hivatala
készít el, és folyamatosan frissítve,
díjmentesen bocsátja azt a hajósok
rendelkezésre.
Milyen gyakran számíthatunk
ellenőrzésre?
Kollégáink folyamatos, 24 órás
járőrszolgálatot tartanak a Dunán,
így erre gyakorlatilag bármikor
lehet számítani. Ilyenkor a hajózás
személyi és tárgyi feltételei kerülnek ellenőrzésre: az okmányok,
a hajólevél és az előbb említett
kötelező felszerelés megléte. Emellett minden esetben szondáztatnak, hiszen a vízen zéró tolerancia
van érvényben, vagyis az alkohol
fogyasztása semmilyen mértékben nem megengedett. Ha mégis
kimutatható az alkoholfogyasztás,
úgy az a hajóvezetői engedély
bevonását és szabálysértési eljárás
megindítását vonja maga után.
Hiszen ahogy ittasan autóba sem
ülünk, úgy természetesen hajót sem
vezetünk.

C SO BAY BA L Á Z S É S
VARGA MIKLÓS

Ön szerint mi ennek az oka?
Alapvetően a hajót rövidebb időszakban használjuk, hiszen szezonhoz kötött. Az év 12 hónapjából
nagyjából 3-5 hónapot hajózunk, és
van, aki ebben a szűk időszakban is
kb. ötször veszi elő a hajóját. A biztonságos hajózáshoz, akárcsak az
autóvezetéshez, rengeteg gyakorlás
és rutin szükséges, ami ez alatt a rövid idő alatt, érthető módon, nehezebben szerezhető meg. Úgy tudom,
a Wikingek ebben például újítók, hiszen minden szezon elején felajánlják a hajótulajdonosoknak, hogy egy
gyorstalpaló keretében felfrissítik
mind az elméleti, mind a gyakorlati
ismereteket, amivel a kisgéphajósok
már stabilan, szabálykövető módon
tudnak közlekedni a Dunán.
Ezeken az 1-2 órás tanfolyamokon melyek a legfontosabb
szabályok, amelyek betartásával
a hajósok és a vízi rendőrök megkönnyíthetik egymás életét?
A Wiking-hajók – akár a saját használatban állók, akár a klubtagok hajói – gyönyörűek, és tapasztalataink
szerint megfelelő műszaki állapotban vannak. Gondolom, köszönhető
ez a kapcsolódó szervizszolgáltatásoknak is, ahol teljeskörűen
elvégzik az időszakos javításokat,
ellenőrzéseket. Azon hajók esetében
viszont, ahol a tároláshoz nem kapcsolódik szervizszolgáltatás, vagy

2019 01

saját tárolásúak, minden esetben
javasoljuk a rendszeres ellenőrzést,
főleg az első vízre tételt megelőzően. Ahogy az autónkat is átnézzük
szezonváltáskor, úgy a hajónkat is
tüzetesen kell ellenőrizni, hiszen
ami az autónál evidens, az a hajónál
nem az. Profán és egyszerű dolog,
de egy motorszellőztetés, vagy akár
egy vízleeresztő csavar, melyet
télen a hajótestbe került víz eltávolítása miatt leszedtek, majd tavas�szal elfelejtettek visszatenni, több
alkalommal okozott már problémát.
Az előbbinek motortérrobbanás, az
utóbbinak pedig süllyedés lett az
eredménye.
A hajó állapotán kívül mire
érdemes még odafigyelni?
Nagyon fontos a hajólevél szerinti felszerelési lista időszakos
ellenőrzése, függetlenül attól,
hogy a szervizben átnézték-e azok
meglétét, vagy sem. Szerencsés,
ha tisztában van vele a hajós, hogy
szükség esetén hol találja a horgonyt, az evezőlapátot, megvan-e
a hajón tartózkodók számának és
méretének megfelelő mentőmellény, valamint tökéletes állapotban
van-e a kötélzet. Ez csak néhány
a kötelező felszerelések közül, amelyek átvizsgálása csupán néhány
percet vesz igénybe, de feltétlenül
szükséges, hogy baj esetén azonnal tudja a hajóvezető, hová kell

nyúlni, hiszen a hajóban utazók
épségéért és biztonságáért minden
esetben ő felel.

FONTOS, HOGY FIGYELJÜNK
EGYMÁSRA, HOL ÉS
HOGYAN HAJÓZUNK, ÉS
MIND A KÖRNYEZETÜNK
BIZTONSÁGÁT, MIND EGYMÁS
VAGYONÁNAK MEGÓVÁSÁT
TARTSUK SZEM ELŐTT!

Vannak, akik nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget a Hajózási Szabályzatnak. Ön mit gondol
erről?
A hajózásban a HSZ olyan, mint
az autós közlekedésben a KRESZ,
ahol szintén igaz, hogy a szabályzat
nem ismerete nem mentesít annak
betartása alól. Márpedig ha kollégáink a 24 órás ellenőrzés során

Evezzünk egy kicsit kellemesebb vizekre! A Wikingek által
indított hullámvédelmi kezdeményezésről mi a véleménye?
A Wikingek és a Vízirendészet
közti kooperáció a békés egymás
mellett élés hirdetésének égisze alatt indult el, amelyet nagy
örömmel üdvözöltünk. Hisszük,
hogy az egymásra figyelés tudatosítása a kishajósok és nagyhajósok
közötti kapcsolatot jó irányba tereli,
amelynek első lépése a hullámkeltés csökkentése annak érdekében,
hogy megóvjuk egymás hajóját,
akár nyílt vízen, akár kikötőben
vesztegel. Fontos, hogy figyeljünk
egymásra, hol és hogyan hajózunk,
és mind a környezetünk biztonságát, mind egymás vagyonának
megóvását tartsuk szem előtt!

bármilyen szabálysértést észlelnek, akkor feladatuknál fogva elég
súlyosan büntetnek. Éppen ezért
tavasszal, mielőtt vízre tesszük
a hajót, érdemes átnézni a táblákat,
fontos, hogy megismerjük indulás
előtt az igénybe venni kívánt vízterület sajátosságait, megnézzük,
találkozhatunk-e vízi munkálatok
miatti korlátozással, az érintett
útvonalon milyen vízállás várható, rendeznek-e evezősversenyt,
egyéb sporteseményeket, amit
még időben el lehet kerülni, és új,
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M Ű S Z A K I A DATO K
ÉS MÉRETEK

VONZÓ SPORTCRUISER

TELJES HOSSZ: 6,99 MÉTER

CSALÁDI EZÜST

HAJÓTEST HOSSZA: 6,86 MÉTER
SZÉLESSÉG: 2,55 MÉTER

A Quicksilver Activ 755 Cruiser első számú közege a tenger, de egy vízi kirándulásokat
kedvelő família vagy baráti társaság tavon és folyóvízen is imádni fogja.

MERÜLÉS: 0,55 MÉTER
TÖMEG (MOTOR NÉLKÜL): 1440 KG
ÜZEMANYAGTARTÁLY: 280 LITER
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 250 LE
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 8

A KIS QUICKSILVER FOLYTON
AZT SUGALLJA, HOGY
„MEGTEHETNÉD,
DE NEM TESZED MEG”.

A

Brunswick Group égisze alá tartozó márkanév összecseng a minőséggel a hajóhoz
értők tudatában, és ez a kis sportcruiser
sem oszlatja el a kialakult képet. Az élhetőség és
a sokoldalúság volt a jelszó a 755-ös tervezésénél,
és már egy rövid próba bárkit meggyőz arról,
milyen jól sikerült teljesíteni a célt. Ez a hajó új
formatervezési trendet indít útjára a gyártónál,
aminek lényege, hogy a gyors helyváltoztatás az
aktív pihenés és a társasági kikapcsolódás lehetőségeivel társuljon. Noha a hajót meglátva rögtön
szembetűnik a 250 lóerős Mercury Verado motor,
sejtetve a sportos menettulajdonságokat, ám az
azt két oldalról keretező fürdőplatformok arra is
utalnak, nem fognak mindig tarajos hullámokat
vetve száguldani ezzel a sportcruiserrel. Ez az
erőforrás harmonikus egységet és a szükségesnél meggyőzőbb menettulajdonságokat nyújt
a hajónak.

ÉLHETŐSÉG ÉS A SOKOLDALÚSÁG
J E LLE M Z I A Q U I CK S I LVE R T
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Tágas hétméteres
Habár a vezetőt könnyen attraktív gázadásra
csábítja a sportosan sötét műszerekkel felépített
kapitányi környezet, minden bizonnyal visszafogja magát, ha az éppen grillpartit csapó társaság

jókedvét vagy az orron kialakított napozókon
heverők nyugodtságát érzékeli. A Quicksilver
folyton azt sugallja, hogy „megtehetnéd, de nem
teszed meg”. Hiszen egy úriembernek mindig
többet jelent a jó társaság egy magamutogató
sprintelésnél.
A 755-ös esetében szokatlanul tágas és jól
kihasználható teret alkottak a tervezők a hétméteres méretosztályban. Természetesen nem
csapatszállító hajóról van szó, az egyébként
igen kényelmes hálókabin is két személyre lett
optimalizálva, ám arra kifejezetten alkalmas
a jármű, hogy a legközelebbi barátait élménydús környezetben lássa vendégül a tulajdonos.
Minden vízre
Mivel a Quicksilver Activ 755 Cruisert volt
alkalmunk sík vízfelületű tavon és nyílt tengeren
is kipróbálni, megállapíthatjuk, hogy nemcsak
a már említett Verado motor, de a szintén Mercury gyártmányú Enertia háromlevelű propeller is
minden körülmények között ura a helyzetnek. Erős
szélben, méretesebb hullámok között is kiválóan
irányítható a hajótest, a stabilitása példaértékű,
tartalékai megnyugtatóak. Ideális körülmények
között 43 csomó is lehet a csúcssebesség, ami
garantálja a gyors célba érést akár a nyílt víz, akár
a kikötő felé.
Mégis, a próba során az a benyomásunk támadt,
hogy ezt a kompakt hajót nem versenyzésre
teremtették. A hátsó részében kialakított, kényelmes ülőalkalmatosságokkal ellátott társasági
rész, valamint a középső szélvédőn át megközelíthető elülső napozó szabadidős eszközzé, illetve
sokkal inkább társsá teszi ezt a vonzó megjelenésű, kifogástalan minőségű sportcruisert.
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VAGÁNY WIKING HAJÓ

BÜSZ K ESÉGÜ N K : A MOH ÁCS I .
Ha a busók nem is, a Mohácsra látogató turisták és kirándulni vágyók 2019. április 15-től
egy különleges, a Wiking Yacht Club által épített katamaránon járhatják be a Duna hazai és
horvátországi szakaszát, valamint a Dráva-szakaszt. Hodács Leventét, a Wiking Yacht Club
hajómérnökét kérdeztük a Mohács I. építéséről.

Kinek a megrendelésére készült
a hajó?
Mohács Város Önkormányzata
a turizmus fejlesztése céljából nyílt
közbeszerzési pályázatot írt ki egy 50
személy szállítására alkalmas, 20 méter hosszú katamarán sétahajó gyártására vonatkozóan, amely minimum
25 km/órás szolgálati sebességgel
közlekedik a Dunán. Miután a Wiking
Yacht Club egyik legfőbb tevékenysége a hajóértékesítés és a hajóvezetői
képzés mellett a hajógyártás, nem is
volt kérdés, hogy benyújtsuk a pályázatunkat. Már akkor az volt az álmunk, hogy egy igazi, vagány Wiking
hajó legyen a Mohács I.
Fontos kiemelni, hogy a Mohács
Város Önkormányzata által megrendelt katamarán nemcsak a turizmusban betöltött funkcióját, de
a magyar hajógyártás újraindítását
tekintve is valóságos mérföldkő.
A Wikingekkel több mint 20 éve
nap mint nap azon dolgozunk, hogy
a hazai hajógyártás élénkítésével
valós értékeket teremtsünk.

A K ATA M A R Á N O K
R E N E SZ Á N SZ U K AT É LI K
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Milyen célt szolgál egy katamarán a Dunán?
A Mohács I. utasszállító katamarán
nem kompként, sokkal inkább rendezvényhajóként, kirándulóhajóként
funkcionál tavasztól őszig a kisebb-nagyobb turisztikai csoportok
számára. Miután az alapvető cél az
volt, hogy Mohács Város Önkormányzata testvérvárosával, a horvátországi
Pélmonostorral karöltve összekapcsolja a kerékpáros és a vízi turizmust,
a hajó kialakítása, sebessége és felszereltsége teljes mértékben meg kellett,
hogy feleljen a Bike&Boat-turizmus
által támasztott követelményeknek.

Mennyi idő alatt készült el
a Mohács I.?
Az idő szűkös volt, a tempó feszes:
2018 márciusától összesen 12 hónap állt rendelkezésünkre, hogy
a tervezés első ceruzavonásától
a gyártáson át az utolsó gondos
simításig mindennel időben,
a szerződésben vállaltaknak megfelelően elkészüljünk.
Mit érdemes tudni a hajóról?
Azt mindenképp, hogy nagyon
büszkék vagyunk rá! Mind a tervezés, mind a gyártás során kiemelt figyelmet szenteltünk a részleteknek.
A Wiking CAT20 alumíniumból
készült, ami egyrészt a súly tekintetében fontos tényező, hiszen kön�nyű, másrészt nem korrodál, mint az
acél, ráadásul hosszabb élettartamot
is biztosít a járműnek. A külső felületet homokszórással érdesítettük,
majd Hempel bevonatrendszerrel

A KATAMARÁN
HAJÓTEST
GYÁRTÁSA
NAPJAINKBAN
RENESZÁNSZÁT
ÉLI, HISZEN
A HAJÓ GYORS,
MÉGIS OLCSÓBB,
MINT EGY
SZÁRNYASHAJÓ.

ALUMÍNIUMVÁZ

HOMOKSZÓRÁS

MOHÁCSI SZÍNEK
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láttuk el, vagyis a víz alatti részekre
kilenc réteg, a víz feletti részekre
pedig, helytől függően hat-hét réteg
festék került fel. A piros-fehér szín
Mohács város színeit idézi, a választott minta pedig végül folyamatos
egyeztetéseket követően nyerte el
végleges formáját.
A hajó 20 méter hosszú, 7 méter
széles, és 50 személy szállítására
alkalmas. A főgépteljesítményt két
Volvo Penta motor 2×370 lóereje és
egy 13 kW-os beépített áramfejlesztő
biztosítja, teljes vízkiszorítása pedig
mindösszesen 23 tonna. A villanyszerelés, ahogy az alumíniummunkálatok is, házon belül történt, a beépített
kábelek hossza pedig körülbelül
5 km, vagyis nagyjából annyi, mint
a Marina parti Wiking-kikötő és
a Szentendrei-sziget déli csúcsának
légvonalban mért távolsága. A katamarán rendelkezik hajóvezetői és
utastér hűtő-fűtő klímával, radarral,
két VHF-rádióval, AIS-szel, vagyis
hajóazonosító rendszerrel, ami térképszerűen mutatja a vízi forgalmat.
Az utasok kényelme érdekében tágas
mosdót alakítottunk ki, mely a hajó
teljesen körbejárható fedélzetéhez
hasonlóan akár kerekesszékkel is
könnyen megközelíthető, és kényelmesen használható. A hajó építésénél
fontos szempont volt, hogy olcsón
lehessen üzemeltetni, ezért kétfős
személyzetre – hajóvezető és gépke
zelő matróz – vizsgáztattuk le.

Amikor mindennel elkészültünk,
és a Wiking-csapat tagjai is megsimogatták a hajót, a Mohács I.-et
ünnepélyes ceremónia keretében,
büszkeséggel a szívünkben, vízre
bocsátottuk.
A katamaránok sajátossága
a gyorsaság. Egy turistahajón
mire számíthatunk?
Az úszótesteknek köszönhetően a Wiking CAT20 stabil és gyors, ezért ha

sebesen szeretnénk haladni a vízen,
akkor ez egy igen előnyös hajótestforma. A katamarán hajótest gyártása
napjainkban reneszánszát éli, hiszen
a hajó gyors, mégis olcsóbb, mint egy
szárnyashajó. Többek között ezért is
használják szerte a világon. Ez a kialakítás biztosítja ugyanis, hogy kisebb
főgépteljesítménnyel is el lehessen
érni a 30 km/óra feletti sebességet,
akár 20 méteres hajótesttel is.
A Mohács I. turistahajónak épült,
különlegessége pedig a katamaránforma nyújtotta sebessége. A tervezés során szem előtt tartottuk, hogy
a hajó úgy legyen képes kényelmesen, károsodások nélkül teljesíteni
a kiírás szerinti 25 km/órás minimum szolgálati sebességet, hogy
azt egy átlagsebességgel, ne pedig
a főgépek csúcsra járatásával érje el.
A hosszú távú, biztonságos működés
érdekében éppen ezért a Mohács I.IGAZI JACHTÉLMÉNY
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Mi az a plusz, amit a Mohács I.
az utasoknak nyújt majd?
A hajós életérzést, a jachtélményt,
hiszen az, aki még sosem hajózott
életében, a Mohács I.-en ekkora
sebességnél már motorcsónakos
élményt kap, amit Eszék felé, a Gemenci-erdő irányába vagy Bajára kirándulva viszonylag hosszú távokon
is átélhet és kipróbálhat.

et úgy kalibráltuk, hogy a jogszabályok betartása mellett közel 40 km/
órás holt vízi sebességgel haladhasson. Arra szintén kiemelt figyelmet
fordítottunk, hogy ezt a sebességet
ne érje el, arra már ugyanis olyan
szabályozások vonatkoznak, melyek
megtöbbszörözhetik az előállítás
költségeit, így a vételárat is.
A hajótest formájának kialakítása
azért is optimális, mert a fogyasztás
mellett a hullámkeltő képességet is
befolyásolja. Amikor a hajó felgyorsul,
és 25 km/óra feletti sebességen halad,
formájának köszönhetően meglepően
kis hullámokat kelt, aminek a kajakosok és a kisebb hajók egyaránt
örülnek. A hajóba kettő 1000 literes
üzemanyagtartály került beépítésre,
a fogyasztása pedig teljes gázzal, 50
személlyel a fedélzeten, tele tankkal
kevesebb mint 80 liter, így a hajó éves
átlagfogyasztása várhatóan jóval 50
liter alatt is alakulhat.

Túl a büszkeségen és az érdemen, milyen pozitívumokat hozott
magával a Mohács I. építése?
A hazánkban tapasztalható
folyamatos munkaerőhiány miatt
büszkék vagyunk arra, hogy a Mohács I. építésének hívószavára
több régi kollégánk is visszatért
a Wiking-csapatba. Az építésből
fakadó kötelező hatósági ellenőrzések során – amelyekből összesen
nyolc volt – szintén sok pozitívum
ért minket. A Közlekedési Hatóság
számára presztízsértékű volt egy
ekkora volumenű projektben való
részvétel, tekintettel arra, hogy az
elmúlt évtizedben Magyarországon minimális számú hazai tervezésű, hazai építésű új hajó került
forgalomba.
Példaértékű továbbá, hogy
Mohács Város Önkormányzata felvállalta a beruházást, és építtetett
egy, a modern kor technológiájának megfelelő magyar hajót. Bízunk benne, hogy több Duna-parti
város is követi ezt a példát, hiszen
Szentendréről Budapestre ezzel a hajóval 25 perc az út, így
nemcsak a turizmus fejlesztésére,
de a nagyobb Duna menti városok – köztük Százhalombatta és
Vác – elővárosi közlekedésének
bővítésére is kiválóan alkalmas.
A Mohács I. megépítése megerősítette bennünk azt a korábbi
víziónkat, miszerint Magyarországon igenis helyük van a hazai
gyártású hajóknak. Bízunk benne,
hogy más nagyobb városok figyelmét is felkelti a lehetőség, hogy
saját hajót építtetve kiaknázzák
a turizmusban rejlő potenciált,
valamint fejlesszék városuk vízi
közlekedését.

RENDEZVÉNY- ÉS
KIRÁNDULÓHAJÓ EGYBEN

A MOHÁCS I. MEGÉPÍTÉSE MEGERŐSÍTETTE
BENNÜNK AZT A KORÁBBI VÍZIÓNKAT,
MISZERINT MAGYARORSZÁGON IGENIS
HELYÜK VAN A HAZAI GYÁRTÁSÚ HAJÓKNAK.
HODÁCS LEVENTE

Hol épült meg a hajó?
Mint ahogy a legtöbb általunk
gyártott hajó, a Mohács I. is a Hajógyári-szigeten épült, itt is helyeztük
vízre 2019 februárjában. A vízre tételt
követően kezdődtek meg a finomállítások és az üzembe helyezési próbák.
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WIKING-KLUBKÁRTYA

MINŐSÉGI ÖSSZETA RTOZ ÁS
A klubkártya segítségével nem csupán rengeteg kedvezményt vehetünk igénybe,
hanem egy egyre nagyobb közösség tagjaivá válhatunk.

L I M I T Á L T K I A D Á S Ú
AJÁNDÉK PÓLÓ

A

te kártyád, a te kiváltságod.
Használd!
A Wiking Yacht Club nem csak egy
hely, ahol megtanulhatunk hajót vezetni, ahol
a legmagasabb színvonalú szakmai segítséggel
vásárolhatjuk meg a kiválasztott vízi járművünket, vagy ahol biztonságban tudjuk féltett hajónkat kikötni. A Wiking Yacht Club egy közösség,
ahová jó tartozni. Egy, a létszámát tekintve
folyamatosan bővülő, különleges csapat, amelynek tagjait összeköti a természet, a víz és a hajók
iránti szeretet, az egymásra való odafigyelés,
a barátság és a közös hajós élmények.
Érzések és élmények klubkártyába zárva
Számunkra fontos, hogy azok, akik a Wiking
Yacht Clubot választják kikötőként, biztonságban, otthon érezzék magukat. Ehhez nemcsak
a kikötői szolgáltatásainkat fejlesztjük időről
időre, de különleges, személyre szabott kedvezményeket is biztosítunk, melyeket az évente
megújuló külsejű, exkluzív Wiking-klubkártyába zárunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a több
mint húszéves működésünk folyamán több ezer
klubkártyát adhattunk már át a kikötőinket választó hajótulajdonosoknak, hiszen ez azt jelenti
számunkra, hogy a hazai hajózás terén is igény
van a minőségi kikötői szolgáltatásokra.
Milyen előnyökkel jár a Wiking-klubkártya?
Díjmentesen kiköthetsz útközben, bármelyik Wiking-kikötőben.
Élvezheted az általuk nyújtott minőségi
szolgáltatásokat.
10-30%-os kedvezményt vehetsz igénybe
szerződött partnereink szolgáltatásaiból.
20 Ft/liter kedvezménnyel tankolhatod meg hajódat a Wiking Yacht Club vízi benzinkútjainál.
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 íjmentes részvételt biztosítunk a VIP-eseD
ményeken.
Limitált kiadású, 2019-es Wiking Yacht Club
pólót adunk a kártyatulajdonosnak ajándékba.
Hol használható a Wiking-klubkártya?
A kártya minden szezonbérlettel rendelkező
ügyfelünknek jár, a Wiking Yacht Club valamennyi kikötőjében használható, a kedvezmények a kártya felmutatásával vehetők igénybe.
Ezenkívül szerződött partnereink is különleges
kedvezményeket biztosítanak. Az ő listájuk
weboldalunkon megtalálható, ahol személyesen,
a klubkártya felmutatását követően nyílik lehetőség a kedvezmények aktiválására.
Miért érdemes klubkártyásnak lenni?
Számos okot fel tudunk sorolni, hogy miért
éri meg Wiking-klubkártyásnak lenni. Az
összetartozás fantasztikus érzésén túl számos
kedvezmény biztosítja a kényelmes hajózást,
a bográcsozással, jó hangulattal, fantasztikus
élményekkel teli hajós programokon való részvételt, a Wiking-kikötők minőségi szolgáltatásainak használatát, és ami az imádott hajónk
számára az egyik legfontosabb: a szükséges
üzemanyag kedvezményes igénybevételét.
A klubkártyával automatikusan birtokosai
lehetünk a szezon legvagányabb, egyedi készítésű, limitált darabszámú Thomas Breitling
– Wiking pique pólóinak. Wiking-klubkártyásnak lenni azért érdemes, mert az összetartozást erősítve mégis megkülönböztet.

TOVÁBBI INFÓK
A KLUBKÁRTYÁRÓL:
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7.

A KIKÖTŐBEN IS OTTHON

ETIKETT SZÁR AZON ÉS VÍZEN
Mint minden sportnak, a hajózásnak is megvannak az írott és íratlan szabályai. Persze az íratlanokat még senki
sem látta… A Wiking Yacht Clubnak azonban szívügye, hogy a motoroshajós-társadalom valódi társaságként
működjön, ezért segítünk eligazodni az etikett útvesztőiben.

EGY MINDENKIÉRT

6.

SZABAD?

1.

SZIASZTOK!
Ahogy más hobbiknál,
úgy a hajózásnál is
üdvözöljük a sporttársakat. Egy intés, egy
„szia”, egy kézfogás, de
már egy biccentés is az
összetartozás érzését
közvetíti a másik felé.
Mennyivel jobban indul a pihenés, ha máris
ismerősök között
tudjuk magunkat!

3.

2.

„DRÁGASÁGOM”
A motorunkat, autónkat,
kerékpárunkat, egyéb sport
eszközeinket és lovunkat is
lecsutakoljuk, kifényesítjük,
ápoljuk, szeretgetjük, télre fedett helyre visszük. Szeretett
hajónk mi mást érdemelne?
Akár magad mosod, akár
ránk bízod, a hajó meghálálja
a gondoskodást. A kilakoltatott pókok miatt ne aggódj,
legközelebb is bizalmat
szavaznak neked.

ÜVEGCIPELLŐ?
Ha Hamupipőke vagy,
bátran gyere a herceg
ajándékában, minden
más esetben védd
a hajót! A legtöbben
úgyis cipő nélkül
motorozunk, amíg
azonban a fedélzetre
lépünk, viseljünk nem
koszoló, nem csúszós,
nem karistoló lábbelit! Kivéve persze, ha
kedveled a feltűnést, és
biztosan ki akarsz lógni
a társaságból…

Ha vendégként térnél be
hozzánk, nagyon örülünk,
hogy minket választottál.
Jó érzés, hogy egyre többen
telefonon érdeklődtök kikötés
előtt arról, hol állhattok meg.
Csapatunk örömmel keres
neked megfelelő helyet, ha
tudja, hogy érkezel.

9.

ESTI MESE

8.

ZENEI ÖSSZHANG

4.

5.

A hajózás a hobbink, a pihenésünk, az a hely, ahol szeretnénk jól érezni magunkat. Megtehetjük ezt melegítőben vagy öltönyben is, de mennyivel jobb érzés odaillő
kikötői ruházatban! Ha nem vagy biztos a dolgodban,
keresd frissen készült, sárga, galléros Wiking Yacht
Club pólónkat, amivel biztosan nem hibázol. Könnyen
lehet, így kerül majd szóba, hogy az üzleti partnered
hajója is nálunk parkol, így máris megvan a közös téma.

A parkolóházban is előfordulhat, hogy nem találjuk az
autónkat. Egyes kikötőkben is úgy érezhetjük, igazi útvesztőbe tévedtünk, és fogalmunk sincs, melyik is a mi
helyünk. Ha elbizonytalanodtál, hívd munkatársainkat,
nagyon szívesen segítenek. Ha mégis kinézel magadnak egy helyet, a legközelebbi alkalommal azonban
nem találod a hajódat, ne aggódj, nem a közteresek szállíttatták el: kollégáink csak átkötötték a saját helyére.

TÜKRÖM, TÜKRÖM

2019 01

LABIRINTUS

Ahogy egy parkolóházban sem szoktál nyolcvannal farolgatni,
úgy a kikötőben is óvd a többi hajót! A hullámok meglepően nagy
kárt tudnak okozni, és ha már a dunai naszádokat nem kérhetjük meg, hogy fejezzék be a hullámkeltést, legalább egymásra
vigyázzunk! A te hajód is odaverődhet a stéghez, esetleg a másik
motoroshoz, pedig vezetés közben egész évben hogy vigyáztál rá!
Tuti tipp: ha sétálva nem tudnád megelőzni a hajódat, túl gyors
vagy! A teszt lefuttatását a kreativitásodra bízzuk…

Nagyra becsüljük Mozartot
és Madonnát is, de lehet,
hogy nem minden zenei
párosítás alkot együtt tökéletes harmóniát. Ha lehet,
a hangerőt állítsd be úgy,
hogy az eltérő zenei ízlésűek
is a kikötőben maradhassanak! Amennyiben te is érzed
a diszharmóniát, nyugodtan
sétálj át a másik stílust képviselő sporttárshoz, és beszéljétek meg a kérdést, biztosan
meg tudtok egyezni. Ki tudja,
legközelebb talán már együtt
kóstoljátok meg azt a finom
badacsonyi vörösbort!

A Wiking kikötőiben
mindannyian megértjük, hogy egy kemény
munkahét fáradságát valahogy le kell
vezetni. Mindenkivel
elszaladhat néha a ló,
szerintünk még ez is
belefér. Csak arra légy
tekintettel, hogy más is
kimerülhetett, esetleg
családdal, kisbabával,
nagymamával érkezett!
Annyit engedj meg magadnak, amit magaddal szemben másnak
megengednél!

10.

BEFEKTETÉS
Minél több figyelmességet beleraksz, annál jobban fogod érezni magad. Ha a hajód tisztán vár, jobb érzés beszállni. Ha
a szomszédoddal kedvesen üdvözlitek
egymást, otthon érzed magad. Ha előző
este odafigyeltél a másikra, másnap is
a szemébe nézhetsz a mosdóban. Mi azt
szeretnénk, és arra is törekszünk, hogy
a motorosok igazi társasággá váljanak.
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HELEMBA-ZÁTONYI BULI

H A JÓSPA RT I-K Ü LÖN Í T M É N Y
A DUNA KÖZEPÉN
Buliztál már a Duna közepén? Hajtottad már álomra a fejed egy
homokdomb tetején a csillagokkal teli nyári égbolt alatt? Ha valami
igazán vagány partira vágysz, ahol nincsenek falak, és nem értelmezhető
a csendháborítás, augusztusban vedd célba a Helemba-zátonyt, és éld át
a Wiking Yacht Club hajós csapatával a korlátok nélküli partihangulatot!

HAJÓZZ, ÉS ÉREZD JÓL
MAGAD! BULIZZ VELÜNK
A ZÁTONYON, ÉS PIHENJ MEG
A CSILLAGOK ALATT!

kellően zsiványnak a rendezvényt
ahhoz, hogy termékével, szolgáltatásával csatlakozzon ehhez a különleges alkalomhoz. Az idén ismét nagy
durranásra készülnek a Wikingek:
sok más, egyelőre titkos elem mellett
már biztos, hogy a vízzel körülvett zátonyon megcsodálhatjátok
a prémium-autógyártás újdonságait,
valamint a ballantine’s-os srácok
korlátlan fogyasztású, prémium
kategóriás italaikkal és profi DJ-kkel
gondoskodnak arról, hogy a hajós
barátokkal töltött este 2019-ben is
felejthetetlen legyen.

K Ü LÖ N LE G E S H A N G U L AT

MINDE N HAJÓVAL
É RKEZŐT VÁRUNK!
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Meghódítani a Helembazátonyt
2005 nyarára egyre határozottabban
körvonalazódott a Varga fivérekben az az igény, hogy egy remek
és egyedülálló programot szervezzenek a hajós közösségnek. Egy
olyan programot, ahol a résztvevők
átélhetik az igazi szabadságot,
zenével, barátokkal, tábortűzzel.
Ehhez azonban még hiányzott a tökéletes hely. Egy hely, ahol nincsenek szomszédok, ahol rendbontás
nélkül maximumra lehet csavarni
a hangulatot, és a ropogó tűz mellett
zenélve-énekelve bulizni végig az
éjszakát. Egy hely a Duna kellős közepén, ahol a nyüzsgő hétköznapok
után végre lehullanak a láncok.
Ekkor jött a képbe a Helemba-zátony. Az év nagy részében vízzel borított, közel 800 méter hosszú zátony

első osztályú helyszínnek bizonyult,
mind megközelítését, mind pedig
természeti adottságait tekintve is
kiváló bulihelyszín, éppen ezért volt
könnyű az elmúlt évek alatt beleszeretni. A sóderes, homokos zátony
nemcsak a Budapestről érkezők, hanem a Magyarország északi részén
hajózók számára is egyszerűen elérhető, ráadásul a sekély part mellett
könnyű horgonyozni és kikötni, így
a buli végén mindenki eldöntheti,
hogy a hajójában vagy a szabad ég
alatt szeretné eltölteni az éjszakát.

Csatlakozz a Wikingek
hajósparti-különítményéhez!
A Helemba-zátonyi buli tökéletes helyszín ahhoz, hogy a Duna
közepén, a természet egy csodálatos
szigetén megállj, lehorgonyozz, és
a vízbe csobbanva kisétálj a homokos partra, ahol finom falatokkal,
őrületes bulival, és varázslatos hangulattal várnak. A program minden
hajóval érkező számára nyitott!

Save the date: augusztus 17.
A Helemba-zátonyi buli népszerűsége közel másfél évtizede töretlen,
a program mára a Wiking Yacht
Club egyik ikonikus rendezvényévé
vált. Nem véletlen tehát, hogy évről
évre egyre több világhírű márka érzi

Minden, amit tudni
szeretnél az év legjobb
hajós bulijáról:
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Í GY V I GYÁ Z Z
A KAJAKOSRA!

ISMERKEDÉS
A DUNÁVAL

A HIRTELEN MEGÁLLÁS
ÉS ELINDULÁS ERŐSEBB
HULLÁMZÁST OKOZ. INKÁBB
TARTSD A SEBESSÉGED!

H

azánkban szerencsére már
nagy hagyománya van a gyerekek úszásoktatásának, amely az
óvodák, iskolák tantervében is szerepel.
Ettől persze még nem minden gyerek
vízbiztos, pedig sok baleset megelőzhető lenne a stabil úszótudással.
Ha úgy döntünk, hogy vízi sportra adjuk a gyerekünket, például kajak-kenura, az adott egyesület uszodai igazolást
kér majd gyermekünk úszótudásáról.
Ehhez a csemetének egy 200 méteres
vizsgát kell letennie. Ha ezt sikerrel
teljesíti, kipróbálhatja magát élesben
is. „Nyilván teljesen más 200 métert
leúszni egy épített medencében, mint
mondjuk kicsit viharosabb, esősebb
időben kiúszni a Dunán. Utóbbi sokkal
nehezebb. Az első borulásánál pedig
minden gyerek megijed, valójában ez
még felnőttként sem olyan jó élmény”
– avat be minket a kezdő kajak-kenusok kihívásaiba Szijjártó-Szabó István,
az UTE világbajnoki bronzérmes
kajakosa és edzője.

NAGY ÍVBEN KERÜLD
EL A KAJAKOSOKAT, EZZEL
SEGÍTHETED A LEGJOBBAN
A BIZTONSÁGUKAT. A SIKLÁSBAN
LÉVŐ MOTOROS KISEBB
HULLÁMOKAT KORBÁCSOL.
NE HAJTS BE A PART
ÉS A CSAPAT KÖZÉ!
HA LÁTOD, HOGY TÉNYLEG KICSI
GYEREKEK EVEZNEK, KÜLÖNÖSEN
KÖRÜLTEKINTŐEN VEZESS, ÉS
MESSZIRŐL KERÜLD EL ŐKET!

nyozni, fordulni jobbra-balra, adott
esetben megfordulni. Ezután mehet
már egyedül is 2-300 méteres szakaszon. A kicsiket azonban április-május
előtt nem viszik vízre, mivel márciusban, amikor a többiek vízre szállnak,
a Duna hőmérséklete kb. 5-6 fokos.
A mentőmellény viselése tizennégy
éves korig kötelező, a felszerelések pedig optimális esetben fenn maradnak
a víz tetején. A nagyobbak hűvösebb
időben száraz csomaggal készülnek,
amit egy borulás után a motorcsónakból megkapnak, így azonnal átöltözhetnek, és folytathatják az edzést.

Első nap a mély vízbe
A legalább tízéves kezdő gyermek ideális esetben télen vagy kora tavasszal
kezdi az evezést, ilyenkor ugyanis még
a tanmedence biztonságában sajátíthatja el az önmagában is nehéz kajakmozgást. Ha azonban már jó időben megy
az első edzésre, könnyen a hajóban
találhatja magát a bátor kis jelentkező:
némi parti útmutatás után beteszik egy
gyakorlottabb gyerek mellé, és már indulhat is az evezés. „Egy kisgyereknek,
mikor beül a kajakba, rengeteg dologra
kell odafigyelnie. Éppen ezért a gyerekeket az elején mini- vagy portyakajakba ültetjük, ami versenyzői szemmel
stabilnak számít, ők persze egyáltalán
nem érzik annak” – magyarázza István.

BAKANCSLISTÁS KALAND

KICSIK A K AJAKBAN

Ember a vízben
A borulást persze nemcsak az időjárás
keltette hullámok okozhatják, hanem
más vízi közlekedők is. A kicsik alapvetően sokkal jobban megijednek, mégis,
van, hogy pont ők tudják elkerülni
a vízbe pottyanást, mivel nem haladnak
olyan szabályos rendben, és kifordulhatnak a veszélyes szögből. A nagyobbak azonban, akik már versenyszerűen
edzenek, kötött sorban haladnak, és
nagyon meg tudja őket zavarni a rossz
irányból érkező hullámverés.
Egyetlen nagyobb probléma szokott
felmerülni: ha egy kezdő csapat a part
közelében evez, viszont egy motoros köztük és a part között halad el.
Ilyenkor akkora hullámok csapódnak
a kajakoknak, hogy még az ügyesebb
gyerekek is könnyen beborulnak.
Az edző azonban úgy látja, a legtöbb
motoros hajó vezetője rendkívül figyelmes: gyakran megkérdezik, hogyan
segíthetnék leginkább a kajakosokat –
megálljanak vagy gyorsítsanak inkább.

Kezdők szerencséje
Aki épp csak megérkezett a telepre és
túljutott a stéges gyakorlatokon, azt
először megtanítják lapáttal kormáEVEZÉS
A NAPLEMENTÉBEN

A jó idő beköszöntével gyakori látvány, hogy a Dunán gyerekek eveznek föl-alá.
Az egészen kicsik persze védettebb helyen ismerkednek a sporttal, a gyakorlottabbak
azonban bárhol feltűnhetnek. Néha a kajak alatt.
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BULI HAJNALIG

PÓKERPARTI A HULLÁMOKON

A PROGRAM
MENETE

DUNA POK ER RUN 2019

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ
HAJÓTÍPUSOKAT NEM KORLÁTOZTUK,
ÍGY BÁRMILYEN TÍPUSÚ VÍZI JÁRMŰ
ENGEDÉLYEZETT A DUNA POKER RUN
2019 ESEMÉNYEN. SOKAK ÖRÖMÉRE
BŐVÍTETTÜK AZ ÚTVONALAT: NEM
EGY, HANEM KÉT KÜLÖNBÖZŐ
IRÁNYBÓL IS MEG LEHET KÖZELÍTENI
A HELYSZÍNEKET.

Júliusban mindent felteszünk egy lapra, és pókerpartit
rendezünk a hullámok tetején.
KÖZÖS HAJÓZÁS

 OSSZÚ KÖR • GYORSABB TEMPÓ •
H
KB. 100 KM

FOTÓ: BAKONYVÁRI BALÁZS

• REGISZTRÁCIÓ: 2019. JÚLIUS 3-IG •
WWW.WIKING.HU/PRODUCT/DUNAPOKER-RUN/

kemping területén. Az öt kártyalapot
minden résztvevőnek meg kell őriznie
egészen az eredményhirdetésig, ahol
a póker szabályzata alapján dől el, ki
nyeri a fődíjat és a szponzorok által
felajánlott nagy értékű nyereményeket. Az eredményhirdetést követően
mindenkinek szabad a pálya, indulhat
a mulatság reggelig, ugyanis a terv
az, hogy a közel 2000 fős fesztiválon
kifulladásig folytatjuk a bulit.
Étkezés és szállás
A helyszínre kitelepülő étel- és italmérő sátrak biztosítják az étkezést, ráadásul a kemping területén szabadon lehet

K

ettőezer-tizenkilencre lapot
húzunk, a hajósok részvételére
pedig feltétlenül számítunk,
hiszen július 6-án egy egészen új
hajós programmal debütálunk. Hogy
a megszokott élményeken túl vigyünk
a hajózásba egy kis izgalmat, a 2019es Duna Poker Run részleteit illetően
kiterítjük a lapjainkat.
Kinek szól a Duna Poker Run
2019?
A programot hajóval rendelkezők
számára szervezzük, hiszen a pókerkártyalapok húzása különböző vízi

2019 01

megállóknál történik, melyek kizárólag a vízen keresztül közelíthetőek
meg. A program célja, hogy egy felejthetetlen élményekkel teli hajós túrát
szervezzünk a Wiking-klubtagoknak
és a hajóval érkező, Wiking-klubtagsággal nem rendelkező hajósoknak.
Amit garantálunk, az a féktelen
jókedv, a maximális kikapcsolódás,
a játékosság és a versenyszellem.
Ki lesz a győztes?
Hogy ki nyeri a Duna Poker Run
2019-es versenyét, az a Zorall Kalóztúra fesztiválon derül ki, a Vadkacsa

ALL IN

• TALÁLKOZÓ: 2019. JÚLIUS 6. •
9:00-TŐL 10.00-IG • MARINA PART •
WIKING YACHT CLUB
• I NDULÁS: 10.30-KOR ➞ 1. LAP
• TOMOS MARINA • BUDAFOK ➞ 2. LAP
• SZÁZHALOMBATTA ➞ 3. LAP
• TASSI-ZSILIP ➞ 4. LAP
•K
 ÖZÖS ZSILIPEZÉS: 14.00-KOR •
15 KM/H SEBESSÉGGEL LÉPÉSBEN
HAJÓZÁS RÁCKEVÉIG

grillezni és bográcsozni. Mindemellett
érdemes betárazni a hajóba is némi harapnivalót, ha a túrázás és a mulatság
hevében megéheznénk. A Vadkacsa
kemping díjszabása szerint lehetőség
nyílik sátrazásra, valamint a közelben
szintén találhatóak szállások, amelyeket a résztvevők igényeik szerint, saját
szervezésükben lefoglalhatnak.

• É RKEZÉS: 17.00-KOR • VADKACSA
KEMPING ➞ 5. LAP

 ÖVID KÖR • KELLEMESEBB,
R
LASSABB ÚTVONAL • KB. 35 KM
• REGISZTRÁCIÓ: 2019. JÚLIUS 3-IG •
WWW.WIKING.HU/PRODUCT/DUNAPOKER-RUN/
• TALÁLKOZÓ: 2019. JÚLIUS 6. • 10.00KOR • RSD-DOKK • KVASSAY-ZSILIP •
KIS-DUNA FELŐLI OLDAL

Vasárnap reggel
Hazaindulás: • 2019. július 7.
• 10.00-kor
Kb. 40–50 km közös hajózás
• 15 km/h sebességgel
a Kvassay-zsilipig

• INDULÁS: 10.30-KOR ➞ 1. LAP
• SZIGETSZENTMIKLÓS
HAJÓÁLLOMÁS ➞ 2. LAP
• TAKSONY HÍD ➞ 3. LAP
• CSÉPI STRAND ➞ 4. LAP
• É RKEZÉS: 17.00-KOR • VADKACSA
KEMPING ➞ 5. LAP

Ne felejtsd el!
A rendezvény nemcsak a partikellékek, de a hajós felszerelések
tekintetében is alapos felkészülést
igényel. Mi az, ami a hajós fesztiválhoz feltétlenül szükséges? Kövesd
az eseményt a Wiking Yacht Club
Facebook-oldalán, és tudj meg a rendezvényről még többet!

KIKÖTÉS
A RÁCKEVEI VADKACSA KEMPINGNÉL
A HOMOKOS PART A VÍZÁLLÁSTÓL
FÜGGŐEN ALKALMAS AZ ORRAL KIFUTÓ
KIKÖTÉSHEZ. A MÉLYEBB MERÜLÉSŰ
HAJÓVAL ÉRKEZŐK A VÍZPARTTÓL
20-30 MÉTERRE TUDNAK
HORGONYOZNI.

Tedd meg
Nevezési díj
a téted!
A Duna Poker Run 2019 játékban való
részvételhez előzetes online regisztráció és a nevezési díj, vagyis a tét
megfizetése szükséges. A regisztráció
és a nevezési díj hajónként értendő.

Fontos információk
Vízállás
Hydroinfo.hu
DunaPokerRun
WIKING.HU
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VÉRBELI BULIHAJÓ

M Ű S Z A K I A DATO K
ÉS MÉRETEK
TELJES HOSSZ: 6,86 MÉTER
SZÉLESSÉG: 2,89 MÉTER
MERÜLÉS: 1,07 MÉTER
TÖMEG: 2098 KG
ÜZEMANYAGTARTÁLY: 140 LITER
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 250-350 LE
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 8

Az E22 egyik trükkje a maximális
helykihasználás érdekében a lekerekített orr-rész, ami szemben a hagyományos, V alakú megoldással,
lehetővé teszi több személy biztonságos utazását. Azt, hogy a hajó
orrát igazi közösségi térként élvezhetik a szerencsések, mi sem bizonyítja jobban, mint az innen a vízbe
ereszkedő fürdőlétra. Mindezekhez
társul még a külső, kompakt méretekhez képest szintén roppant tágas
kokpittér, valamint a praktikusan,
igény szerint variálható bútorzat. Az
étkezőasztal, az ülések és a napozóágyak az egyéni igények szerint
alakíthatók, akár a hajózó társaság
létszáma és „partiszintje” szerint.
Apropó, parti! Az italok hidegen
tartásáról természetesen az E22 is
gondoskodik, a vezetőülés mögötti
részen alakítottak ki teret a tervezők
a hűtő-szervírozó funkciónak, így
mindig kézközelben vannak a hűsítők. Praktikus italtárolók a hajó
oldalában is vannak, így akár az orrkiülőn, akár a kokpiton napozunk,
magunk mellett tudhatjuk kedvenc
nedűnket.
Külön figyelemre méltó, hogy az E22
praktikus helykihasználása lehetővé
teszi, hogy az utasok kisebb csomagjainak is legyen zárható helyük.
Persze, egy ilyen hajóra senki sem
érkezik többnapi ruházattal és hideg
élelemmel, azonban az orr-részben
található ülések alatt, illetve mögött
a rövid túrák, az esti programok
személyes tartozékai elférnek.
Megemlítendő az Eclipse még egy,
a kategóriában szinte egyedülálló
szolgáltatása, mégpedig a zárható
mosdó. Aki töltötte már idejét egy
hajón kellemes iszogatással, tudja, olykor felbecsülhetetlen érték az ilyesmi.

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK

KEREK EGÉSZ
A Crownline Eclipse 22 különlegesen egyedi megoldásokkal éri el, hogy a sportjachtok
mezőnyében is megkapja a „tágas” és „kényelmes” jelzőt.

A

vonzó formatervű Eclipse E22
az első olyan sporthajó,
aminek tervezésekor érezhetően nagy hangsúlyt helyeztek arra,
hogy megfeleljen a bowriderekkel
szemben támasztott elvárásoknak is.
A cél teljesítése jól sikerült, kompromisszummentesen használható
alkotás született. Ma már egyre
általánosabb igényként mutatkozik
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a hajók szegmensében is az, ami
például az autók világában évek óta
trend, vagyis az úgymond „crossover”, a több funkciót is kiszolgáló
modellek megjelenése a piacon.
Ennek ékes darabja ez a hajó. Ráadásul az Amerikában gyártott modellre
akkora a kereslet, hogy a nagy
előállítási széria miatt lehetőség volt
a minden eddiginél alaposabb

tesztelésre, a visszajelzések elemzésére, ami egészen kiemelkedő minőséget eredményez az E22-esnél.
Noha a Crownline E22 egy vérbeli
sporthajó, kiemeli a hasonló modellek sorából, hogy kifejezetten tágas,
kényelmes, remekül használható és
variálható belső és külső utastérrel
rendelkezik. Talán a „szabadidőhajó”
elnevezés illik rá leginkább, hiszen

IGAZI „SZABADIDŐHAJÓ”:
NAGYOBB TÁRSASÁGOK
EGYÜTT UTAZHATNAK ÉS
BULIZHATNAK RAJTA, DE
A KÉNYELMET KERESŐK
SZÁMÁRA IS TÖKÉLETES.

fedélzeti kapacitása tökéletesen alkalmassá teszi akár nagyobb társaságok
együtt utazására, bulizásra is, de
a családok és a kényelmet mindennél
jobban értékelő tulajdonosok is igen
kedvelik.
Indul a parti
Akik ismerik a jachtméreteket, tudják jól, hogy hat-nyolc fő kényelmes
elhelyezése egy 6,86 méter hosszú
és 2,59 méter széles deckhajón igazi
bravúr, főleg úgy, hogy az utasokat
szeparálni sem szükséges különböző zegzugokba. Ezen a bulihajón
együtt lehet mindenki, egyszerre.
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TÁGA S TE R E K É S
KÉNYELEM

V8 4.6L & V6 3.4L Mercury FourStrokes

KIEMELKEDŐ FORDULÁSI
STA B I LITÁ S

175-300Le

EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOKRA
O P TI MALI Z ÁLVA

Négy ütem
ERŐTELJES ÉS HATÉKONY

2019 01

hajózásnál nagyon hasznosak,
ahogy az sem mindegy, mennyi
idő alatt ér ki a társaság, mondjuk,
a fővárosból a Dunakanyarba.
Habár a több teljesítményszinten is
elérhető 250-350 lóerős Mercruiser
motor minden körülmények között
magabiztosan és dinamikusan mozgatja a hajót, ugyanakkor igazi kezes

TÖBB RÉSZLETESSÉG. TÖBB LEHETŐSÉG.
• Széleskörű színválaszték, akár egyedi színkombinációkkal:
Pearl Fusion, Cold Fusion, Warm Fusion, Phantom Black
• Csökkentett üzemanyag fogyasztás az elődökhöz képest
• Olajszint ellenőrzése a motorbúra levétele nélkül is lehetséges
egy arra kialakított szervízablakon keresztül
• Az újfajta generátornak köszönhetően alapjáraton is nagy
áramerősséggel tölt
• Áttervezett kormányzás a precízebb irányíthatóság érdekében
• Opcionális ACTIVE TRIM rendszer a mindig optimális trim állásszög
elérése érdekében
• Megbízható szervízhálózat Magyarországon
RENDKÍVÜL NÉPSZERŰ ÉS ISMERT, KIEMELKEDŐEN INNOVATÍV ÉS MINDIG MEGBÍZHATÓ!

A Mercury külmotorok hivatalos magyarországi forgalmazója: WIKING YACHT CLUB
Hodács Levente +36 20 960 7305
E-mail: info@wiking.hu
www.wiking.hu

WIKING YACHT CLUB

Izomtömeg
A kényelmes napozgatás mellett
érdemes szem előtt tartani, hogy az
E22 egy sporthajó, hiszen menettulajdonságaival tud meglepetéseket
okozni annak, aki „csak” a kényelmes közlekedőeszközt látja benne.
Az Eclipse egy igazi erőművész,
teljesítménye és fordulékonysága
semmiben sem marad el a kisebb,
szűkebb kategóriatársaiétól, sőt
igazi „Hadd fussak elöl!” élményt ad
a vízen. A hajótest magasabb kialakítása miatt a Crownline hullámállósága, fordulási stabilitása kiemelkedő. Ezek a tulajdonságok a folyami

AZ E22 PRAKTIKUS
HELYKIHASZNÁLÁSA
LEHETŐVÉ
TESZI, HOGY AZ
UTASOK KISEBB
CSOMAGJAINAK IS
LEGYEN ZÁRHATÓ
HELYÜK.

bárányként viselkedik, könnyen
irányítható, műszeregysége lényegre
törő és letisztult, nem igényel speciális szakképesítést vagy túl nagy
gyakorlatot a vezetése, így akár friss
hajós jogosítvánnyal is praktikus
választás.
A Crownline Eclipse E22 tehát igazi
piknikhajó, ami tervezésénél fogva
nem többnapos, fedélzeten alvós
túrákra való, sokkal inkább rövidebb,
egynapos, remek társaságban eltöltött
kirándulásokra, bulizásokra, városnézésekre, azaz a szabadidő aktív
eltöltésére, stresszmentes kikapcsolódásra optimális. Arra viszont minden
bizonnyal az egyik legjobb a piacon.
Formatervével, dinamikájával, extra
szolgáltatásaival, tágas terével és
kimagasló minőségével leveszi a lábáról a sporthajózás szerelmeseit.

• Magas nyomaték és egyenletes, csendes működés a nagy
lökettérfogatú V8 és V6 motornak köszönhetően
• Könnyű, a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében
• Kiemelkedő gyorsulás a teljesítményoptimalizált kialakítással
• Áramvonalas design, optimális légbeszívás
• Tökéletes vezetési élmény az adaptív sebesség beállító rendszernek
köszönhetően
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A VÍZ VONZÁSÁBAN

HAJÓMÚZEUMOK
ÉS MÚZEUMHAJÓK
Hullámsírból kiemelt gallionfigurák, koruk leggyorsabbjaiként számontartott klipperek,
ókori napbárkák, óceáni vasragadozók a modern háborúk éveiből, hódító birodalmak vízi,
kereskedelmi, harcászati és halászati relikviái – szó szerint bejárhatjuk a hét tengert, mire sorra
kerítjük földünk legizgalmasabb hajózási és tengerészeti múzeumait!

1

E GY E S Ü LT
K I R Á LYS ÁG

GREENWICH:
NEMZETI
TENGERÉSZETI
MÚZEUM
HOL IS KEZDHETNÉNK
KALANDOZÁSAINKAT, HA
NEM A VILÁG LEGNAGYOBB
HÓDÍTÓINÁL? A HATALMAS
TERÜLETŰ MÚZEUM
PÁRATLAN KIÁLLÍTÁSOKKAL
VÁRJA A NAGYÉRDEMŰT,
ÁTFOGÓ KÉPET NYÚJTVA
A TÉRKÉPÉSZETTŐL
KEZDVE AZ ÉPÍTÉSZETEN
ÁT A HADTÖRTÉNETIG.
FELTÉTLENÜL KERESSÜK
FEL A MÚZEUMTÓL NEM
MESSZE TALÁLHATÓ,
LEGENDÁS CUTTY SARKNAK,
A BRIT KERESKEDELMI
TENGERHAJÓZÁS ELSŐ SZÁMÚ
JELKÉPÉNEK SZÁRAZDOKKJÁT
IS! A 85,4 MÉTER HOSSZÚ
HAJÓTEST 90%-BAN
EREDETI FELSZERELÉSE
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ!

2

USA

HOLLANDIA

3

AMSZTERDAM: NEMZETI
TENGERÉSZETI MÚZEUM
A HOLLAND TENGERÉSZET NÉGY ÉVSZÁZADOS
TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ HAJÓMODELLEK, NAGY
FELFEDEZÉSEK EMLÉKEIT ŐRZŐ HAJÓNAPLÓK,
BÁLNAVADÁSZOK ÉS KERESKEDŐK HASZNÁLATI
TÁRGYAINAK VILÁGSZÍNVONALÚ GYŰJTEMÉNYE
VÁR RÁNK. A MÚZEUM ÉKKÖVE AZ ÉPÜLET MÖGÖTT
KIKÖTVE ÁLLÓ AMSTERDAM, A HOLLAND KELETINDIAI TÁRSASÁG HAJÓJÁNAK ÉLETNAGYSÁGÚ
REKONSTRUKCIÓJA.

2019 01

SOUTH HAVEN:
MICHIGAN TENGERÉSZETI MÚZEUM
A NAGY-TAVAK HAJÓZÁSI KULTÚRÁJÁNAK LEGNÍVÓSABB GYŰJTEMÉNYÉT TALÁLJUK
A MICHIGAN-TÓ PARTJÁN. SZÁMOS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS ÉS ÁLLANDÓ TÁRLAT VÁRJA,
HOGY ELVESSZÜNK A TÉRSÉG VÍZI KULTÚRÁJÁT, KIKÖTŐINEK JELENTŐSÉGÉT BEMUTATÓ
TERMEIBEN. SŐT HA IDŐBEN FOGLALUNK JEGYET, VÍZRE IS SZÁLLHATUNK A MÚZEUM HAT
VITORLÁSÁNAK EGYIKÉN – AKÁR A FLOTTA LEGNAGYOBBIKÁN, EGY KORA 19. SZÁZADI
TELJES VITORLÁZATÚ HAJÓ, A FRIENDS GOOD WILL REPLIKÁJÁNAK FEDÉLZETÉN.

EGYIPTOM

4

GIZA:
NAPBÁRKÁK
MÚZEUMA
MEGCSODÁLHATJUK AZ
ÓKORBÓL RÁNK MARADT EGYIK
LEGNAGYOBB, LEGRÉGIBB,
LEGJOBB ÁLLAPOTBAN
FENNMARADT CÉDRUSFA
HAJÓT, AMELY KHEOPSZ FÁRAÓ
TEMETÉSI RITUÁLÉJÁBAN
KAPOTT KÖZPONTI SZEREPET.
AZ IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT
2500 ÉVVEL ÉPÍTETT, AZ
URALKODÓ MUMIFIKÁLT
TESTÉT A VÉGSŐ NYUGHELYÉRE
SZÁLLÍTÓ, ÚGYNEVEZETT
NAPBÁRKA, IGAZI KURIÓZUM.
A TÁRLAT TÖBBI RÉSZÉN
SZÁMTALAN ÉRDEKESSÉGET
MEGTUDHATUNK A NÍLUS
NÉPÉNEK HAJÓZÁSI
KULTÚRÁJÁRÓL, AZ ÉLTETŐ
FOLYÓHOZ KÖTŐDŐ
HITVILÁGÁRÓL.
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SVÉDORSZÁG

STOCKHOLM:
VASA MÚZEUM
KEVÉS HAJÓRONCS MIATT ÉPÍTETTEK
KÜLÖN MÚZEUMOT – AZ 1627-BEN, ELSŐ
ÚTJÁNAK LEGELEJÉN ELSÜLLYEDT,
HÁROMÁRBÓCOS VASA ESETE
VALÓBAN PÁRATLAN. A PAZARUL
DÍSZÍTETT, SVÉDORSZÁG DICSŐSÉGÉT
JELKÉPEZNI HIVATOTT, VÉGÜL VÍZRE
BOCSÁTÁSÁT KÖVETŐEN SZINTE
AZONNAL SZERENCSÉTLENÜL JÁRT
HADIHAJÓT A TENGER SÓTARTALMA
HIHETETLENÜL JÓ ÁLLAPOTBAN
ŐRIZTE MEG. A HAJÓTEST SZOBRAINAK
TÖBB MINT 95%-A SÉRTETLEN, ÍGY
A HATALMAS, 69 MÉTERES HAJÓ
NEMCSAK TENGERÉSZETI, HARCÁSZATI,
HANEM MŰVÉSZETTÖRTÉNETI
SZEMPONTBÓL IS JELENTŐS
LÁTVÁNYOSSÁG.

OLASZORSZÁG

VELENCE SAJÁT HAJÓÉPÍTŐ
ÉS FEGYVERKÉSZÍTŐ
ÜZEME EURÓPA EGYKOR
VOLT LEGNAGYOBB
IPARI KOMPLEXUMA:
FÉNYKORÁBAN A VÁROS
50%-ÁT BEKEBELEZTE. AZ
ITT ZAJLÓ HAJÓÉPÍTÉS
BIZTOSÍTOTTA A FÖLDKÖZITENGER LEGGAZDAGABB
KERESKEDŐVÁROSÁNAK
HÍRNEVÉT ÉS HATALMÁT
EGÉSZEN A 17. SZÁZADIG. AZ
ARZENÁL MA NEM MINDIG
LÁTOGATHATÓ, DE ÉRDEMES
FIGYELNI A MEGHIRDETETT
TÁRLATVEZETÉSEKET –
NEM MINDENNAPI ÉLMÉNY
BEJÁRNI A DOKKOKAT,
CSARNOKOKAT, MŰHELYEKET,
ÉS MEGISMERNI A NAGYÜZEMI
HAJÓÉPÍTÉS KÜLÖNBÖZŐ
ESZKÖZEIT.

JAPÁN

OKINAVA: AZ
ÓCEÁNIAI KULTÚR A
MÚZEUMA
EZ A POLINÉZ, A MIKRONÉZIAI ÉS
MELANÉZIAI NÉPEK, VALAMINT AZ
OKINAVA-SZIGETEN ÉLŐK ÉVEZREDES,
TENGEREKHEZ KÖTŐDŐ KULTÚRÁJÁT
BEMUTATÓ LEGGAZDAGABB
GYŰJTEMÉNY. KENUK, CSÓNAKOK,
KISEBB-NAGYOBB VITORLÁS HAJÓK,
HALÁSZATI ESZKÖZÖK, ŐSI ÉS MODERN
HELYMEGHATÁROZÁSI MŰSZEREK
MESÉLNEK A CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉG
MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL.

KOLUMBIA

H O RVÁTO R SZ ÁG

8

C A RTAGE NA :
A K A R I B -T É R S É G
HADITENGERÉSZETI MÚZEUMA
MÚLT ÉS JELENKOR
TENGERÉSZETI TÖRTÉNETE
FONÓDIK ÖSSZE A TÁRLAT
TERMEIBEN: AZ ŐSLAKOSOK
KULTÚRÁJA, A SPANYOL
GYARMATI IDŐK, A KALÓZOK
KORA, A 20–21. SZÁZAD
MÉRFÖLDKŐNEK SZÁMÍTÓ
ESEMÉNYEI ELEVENEDNEK
MEG ELŐTTÜNK. A MÚZEUM
KIVÁLÓAN BEMUTATJA
A VÁROS HADITENGERÉSZETI
JELENTŐSÉGÉT. HASZNÁLATI
TÁRGYAK, ÁGYÚK, VITORLÁK
ÉS MAKETTEK SORA
UTÁN MEGISMERHETJÜK
A MODERN KOLUMBIAI
HADITENGERÉSZETI ÉS
KATONAI BÁZISOKAT IS.

2019 01

VELENCE:
ARZENÁL

9

10

DUBROVNIK:
AKVÁRIUM ÉS
TENGERÉSZETI
MÚZEUM
A TENGER MÉLYÉNEK CSODÁI
– TEKNŐSÖK, SZÍNES KIS
HALAK, HATALMAS CÁPÁK –
NEM CSAK A LEGKISEBBEKET
FOGJÁK ELVARÁZSOLNI.
A TENGER FELŐLI
BEJÁRATOT VÉDELMEZŐ
SZENT IVÁN-ERŐDBEN
KIALAKÍTOTT MÚZEUM
RÉSZLETESEN BEMUTATJA
A FÖLDKÖZI-TENGER
HAJÓZÁSI, HAJÓÉPÍTÉSI
ÉS VÍZI KERESKEDELMI
KULTÚRÁJÁT, EGÉSZEN AZ
ÓKORIG VISSZAMENŐLEG.
HORGOK, HÁLÓK, POMPÁS
PORCELÁNOK ÉS SZOBROK,
HAJÓMODELLEK SORA VÁR
AZ IDELÁTOGATÓKRA.

SYDNEY: NEMZETI TENGERÉSZETI
MÚZEUM
A KONTINENS FELFEDEZÉSÉTŐL A MAI SZÖRFKULTÚRÁIG – ITT
MINDENT MEGTUDHATUNK AZ AUSZTRÁLOK TENGEREKKEL,
HAJÓZÁSSAL VALÓ KAPCSOLATÁRÓL. A MÚZEUM FÉNYPONTJA
MÉGIS AZ ÉPÜLET MÖGÖTT, A PARTON VÁR RÁNK! ITT ÁLL KIKÖTVE
A LEGENDÁS COOK KAPITÁNY FÖLDKERÜLŐ VITORLÁSÁNAK,
A HÁROMÁRBÓCOS, 30 MÉTERES HMS ENDEAVOUR-NEK AZ
ÉLETHŰ REPLIKÁJA, MELYEN – ELŐREFOGLALÁS ESETÉN – AKÁR
KI IS HAJÓZHATUNK, TOVÁBBÁ TESTKÖZELBŐL MEGISMERHETJÜK
A HIDEGHÁBORÚBAN ÉPÜLT, 1999-BEN LESZERELT, ÓRIÁSI HMAS
ONSLOW TENGERALATTJÁRÓT IS.

AUSZTRÁLIA
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ISMERETLEN NÉZŐPONTBÓL

A HORVÁT T ENGER PA RT
ÉS SZIGETVILÁG
A hajózásnál hatványozottan igaz az a mondás, miszerint nem a cél, hanem maga az út a lényeg.
Most mégis olyan desztinációkat veszünk sorra, melyekbe hihetetlenül izgalmas megérkezni.
Legyen szó évszázados műemlékről, hipermodern fejlesztésről vagy páratlan természeti
adottságokról, ezekért a helyekért érdemes útnak indulni.
SAN MARINO

A

hogy az ezernyi sziget között
manőverezve, egy-egy
tengeralattjáró-bázis mellett
elhaladva megközelítjük a vízi erődeik oltalmában álló kikötővárosokat,
olyan érzésünk támad, mintha egy
teljesen új világba csöppentünk volna.

A TÉRSÉG EGYIK EMBLEMATIKUS
LÁTVÁNYOSSÁGA A LENYŰGÖZŐ
KORNATI-SZIGETVILÁG A MAGA
140 LAKATLAN SZIGETÉVEL.
KO R N ATI
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TENGERÍZŰ SAJT
San Marinó-i öböl
Habár a sziklás-kavicsos partok és
a hozzájuk tartozó kristálytiszta tengervíz szinte Horvátország védjegyévé
váltak, mégis sokan keresik a kényelmesebb és a családi nyaralásokhoz
ideálisabb homokos strandokat. A hajózás egyik legnagyobb előnyét éppen
az adja, hogy ezeket a kuriózumnak
számító tengerpartokat, mint amilyen
a Rab-sziget északi részén található
San Marinó-i öböl, kizárólag a tengerről
tudjuk megközelíteni. A San Marinó-i

öbölbe érve szélcsend esetén le tudunk
horgonyozni, a sekély vízből pedig
a szilárd altalajon könnyen ki tudunk
sétálni a fehér homokos partra. Az öböl
nyugalmában elterülő tükörsima víz
felszínén végignézve tényleg úgy érezhetjük, hogy egy rejtett paradicsomra
leltünk az egyébként inkább viharos
Adrián. Az északi partvidék ráadásul
a legszelesebb régió, ahogy azt a Rabtól
délre fekvő Pag-sziget helyi különlegességeként számon tartott Pag sajt
eredete érzékelteti. A sajt egyedi, sós
ízét annak köszönheti, hogy a hosszan
délre nyúló sziget szikláinak olyan erővel csapódnak a hullámok, hogy azok
a part menti mezőket is elöntik tengervízzel, a mindig erős szél pedig beteríti
a gyógynövényekkel benőtt legelőket
sós permettel. Ezeken a sós, gyógyfüves mezőkön legelő juhok tejéből készül
a „tengerízű” sajtkülönlegesség.

AZ ÖBÖL NYUGALMÁBAN
ELTERÜLŐ TÜKÖRSIMA VÍZ
FELSZÍNÉN VÉGIGNÉZVE
TÉNYLEG ÚGY ÉREZHETJÜK,
HOGY EGY REJTETT
PARADICSOMRA LELTÜNK.

HORGONYOZÁS
AZ ÖBÖLBEN
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SUSAK

SZÉLCSENDES BÉKESSÉG
Susak-sziget
A szeles Észak-Adrián a San
Marinói-hoz hasonló menedékre
lelhetünk Susak szigetén is. A Mali
Losinj-val szemben elhelyezkedő
kis sziget partjainál bójára köthetünk ki, így akár hosszabb ideig is
biztonságosan lehorgonyozhatunk,
miközben megpihenünk a homokos
part és a színtiszta tenger idilli környezetében. Ha itt járunk, érdemes
ellátogatni Mali Losinj-ra, ahol
érdekességként betérhetünk a város
legrégebbi hotel-éttermébe: abba
a Szalay étterembe, melyet a városban elsőként nyitott Szalay István
esztergomi asztalos és felesége az
1900-as évek elején.
LAKATLAN BIRODALOM
Kornati-szigetvilág
Dalmácia a legnépszerűbb térség
a vitorlások és a hajósok körében,
mivel itt az északihoz képest kellemesebbek az időjárási viszonyok, ráadásul a legtagoltabb szigetcsoportok és csipkézett partvonalak is ezen
a részen találhatók. A térség egyik
emblematikus látványossága a lenyűgöző Kornati-szigetvilág a maga
140 lakatlan szigetével, melyek
nagy része a Kornati Nemzeti Park
természetvédelmi területéhez tartozik. A kristálytiszta, mélykék vízből
világító fehér sziklák között hajózva
valóban az érintetlen természettel

KO R N ATI
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TAGOLT PARTSZAKASZOK
Palmizana
Hvar szigete önmagában is közkedvelt turistacélpont a történelmi városrész középkori és reneszánsz épületeinek köszönhetően. Hajós szemmel
nézve azonban még érdekesebb lehet
számunkra a szemközti Palmizana,
amely egyike az Adria legtagoltabb
szigeteinek. Az aprócska sziget öblökben és kikötésre alkalmas partszakaszokban gazdag, így kiváló választás
egy pár napos tartózkodásra. A helyi
jachtkikötőből rendszeresen indulnak
vízitaxik Hvar városába, így bármikor
átugorhatunk egy kis városnézésre.

PALMIZANA

VIS

KRKA

AHOGY A ZEGZUGOS
KRKA FOLYÓN
HALADUNK FELFELÉ,
100–200 MÉTER MAGAS
SZIKLAFALAK ALKOTTA
KANYONOKBAN
TALÁLJUK MAGUNKAT.

találhatjuk szemben magunkat. Ez
a zabolázatlanság ugyanakkor kissé
megnehezíti a kikötést is a sziklákhoz csapódó hullámok miatt, ezért
a szigeteket inkább csak tenderhajóval érdemes megközelíteni.
VADREGÉNYES HAJÓÚT
Krka
A Krka Nemzeti Parkot és vízesését bizonyára nem kell bemutatni
senkinek, hiszen az ország leglátványosabb természeti kincsei közé
tartoznak. Az azonban már sokaknak lehet újdonság, hogy a klas�szikus szárazföldi útvonal helyett
a víz-esést a tenger felől is meg
lehet közelíteni, méghozzá olyan
kalandos vizeken „evezve”, ami
még tovább fokozza a hely egyedülálló varázsát. Sibeniket a tengerbe
benyúló 16. századbeli Szent Miklós
vízi erőd megkerülésével a Szent
Antal-csatornán tudjuk megközelíteni, majd itt balra fordulva találunk rá a parkba vezető Krka folyó
torkolatára. Ahogy a zegzugos Krka
folyón haladunk felfelé, 100–200

méter magas sziklafalak alkotta
kanyonokban találjuk magunkat,
a folyómeder pedig helyenként an�nyira beszűkül, hogy hajónkat csak
90 fokos fordulattal tudjuk irányba
helyezni. A vadregényes út végén,
amikor a folyó egy jókora tóvá szélesedik, egy zöld világítótorony jelzi,
hogy elértük a Skradini kikötőt.
Innen már a természetvédelmi terület hajóival kell továbbhaladnunk,
ez azonban csak az utolsó 3-4 km-es
szakaszt jelenti a vízesésig.
VIS

REJTÉLYES BARLANGOK
Vis és környéke
Vis szigetét és környékét mindenképp
érdemes útba ejtenünk. A szigetet
megkerülve rögtön egy Tito idejéből
fennmaradt jugoszláv tengeralattjáró-bázisba ütközünk, ami nemcsak
történelmi jelentősége miatt izgalmas, hanem mert egyszerűen be lehet
hajózni a kb. 6 méter széles, 100 méter
hosszú alagútba, és ha kedvünk tartja,
akár úszkálhatunk is benne. Ha pedig
inkább egy klasszikusabb tengerparti
élményre vágyunk, a filmforgatások
helyszínéül is szolgáló, lélegzetelállító
Stiniva-öböl partja biztosan nem okoz
majd csalódást. A szigettől egy kőhajításnyira található a híres Bisevoi Kék
Barlang, melyet a sziklákon megtörő
napfény kék színnel áraszt el, szinte
földöntúli hangulatot kölcsönözve
a helynek. Talán kevésbé misztikus,
de hasonlóan izgalmas fényjelenséggel találkozunk a közeli Zöld Barlangnál, ahol a barlang tetején, a szikla
résein át szűrődik be a napfény, éles
fénysávokat vetve a vízre.
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BUDAPEST–BELGRÁD SZUPERTÚRA

RETRÓ HULLÁMOKON
Dunai hajózás a Budapest–Belgrád vonalon? Nem mindennapi túra, tele meglepetésekkel és rengeteg
kalanddal! Néhol időutazás, máshol gasztrohedonizmus, de a legnagyobb élmény a jachton töltött
feledhetetlen idő és a csapatmunka. Praktikus útvonaltervünk sok hajós, nagy baráti társaságok és
kisebb csapatok számára egyaránt ideális. Vízre fel!

A C SA PAT

1. nap
A nagyszabású jachtnyaralás kiindulópontja a Budapest XIII. kerületében
található Marina part, ahonnan egy
kellemes, nyugodt tempójú hajózással
az első napon három megállót érdemes érintenünk: egy rövid felfrissülésre Kisapostag kikötőjét, majd onnan
Dunaföldvárt, végül Baját, ahol az
éjszakát tölthetjük. Hajónkkal kössünk
ki Baja belvárosában a Sugovica
észak-nyugati csücskében található
Hajóker kikötőben, és ragadjuk meg az
első tankolási lehetőséget is a Szántó
and Co.-nál! Mivel a flotta jachtjainak
valószínűleg 90%-a benzines, érdemes
két részletben megtankolni, hogy másnap délelőtt kényelmesen továbbindulhassunk. Előtte azonban ünnepeljük
meg a nagy utazás kezdetét! A hal
ételek szerelmeseinek Baján a Sobri
Halászcsárda és a Serrano Saloon
kihagyhatatlan, ezeken a helyeken hagyományos partedlis vendéglátásban
lesz részünk, ínyenc halászlevekkel.

A BELGRÁDI

2019 01

DUNA

2. nap
Eljött az idő a határ átlépésére. Ez
a lépés némi előkészületet igényel,
tizenöt-húsz hajó, de akár kevesebb
esetén is érdemes a mohácsi rendőrségnek-vámhatóságnak az előre leegyeztetett neveket és útleveleket már
az utazás előtt egy héttel elküldeni.
Ha ily módon értesülnek arról, hogy
érkezni fogunk, rengeteg időt megspórolhatunk a határátkeléskor. Mohácshoz érkezve ki kell kötni, majd fel kell

sétálni a hivatalba, ahol járványügyi,
vám- és egyéb formális ellenőrzéseket
végeznek. Az egész procedúrára a különböző papírok kitöltésével 1-2 órát
számoljunk. Ha esetleg egyedül mennénk, akkor is érdemes a hatóságoknak odatelefonálnunk érkezésünk előtt
egy nappal, így biztosítva a zökkenőmentes átjutást. Továbbhajózva a Szerbiába való beléptetéshez érdemes az
Apatinban található kikötőt választani,
de bárhol is legyen a határátlépés
utáni első megállónk, mindenképpen
be kell jelentkeznünk a szerb oldalon.
Figyeljünk oda: ha Mohácsról csorgunk lefelé, a bal oldali part Szerbia,
a jobb oldali pedig Horvátország.
Mivel nem schengeni határokról van
szó, kikötéskor egy határőr ellenőrizni
fogja a papírjainkat. Ha nem akarunk
megállni Apatinban, akkor Bezdánban
is kérhetjük a határátkelést. „Olyan
ez, mintha egy időutazáson vennénk
részt. A part menti hivatalokban az
írógéptől kezdve a hetvenes évek ülőgarnitúráján át minden retró kelléket
megtalálunk. A fénypont a gasztronómia. Apatinban például az éttermek
specialitása, hogy a vendég asztalánál
főzik a halászlét, ez önmagában hatalmas élmény. A déli emberek szeretnek
és tudnak is élni” – meséli Varga
Miklós, a Wiking Yacht Club alapító-tulajdonosa. Az Apatinban töltött
éjszaka előtt a helyi benzinkutaknál
ismét lehetőségünk lesz a tankolásra.
Ne feledjük az alapszabályt: először
mindig a hajót kell „megetetni”, utána
jöhet csak az éttermi vacsora.
3. nap
A következő megálló Újvidék (Novi
Sad), Szerbia második legnagyobb
városa. Itt rengeteg kikötőt találunk,

KIKÖTŐI NYUGALOM

H O GYA N
KÉSZÜLJÜNK?
EGY ILYEN KALIBERŰ TÚRA
ELŐTT A LEGFONTOSABB,
HOGY HASZNÁLJUK
A HAJÓT. ÚTNAK INDULNI
EGY EGYHETES ÚTRA ÚGY,
HOGY EGÉSZ TÉLEN ÁLLT
A HAJÓNK, ÉLETVESZÉLYES
LEHET. MENJÜNK KISEBB
TÁVON TESZTKÖRÖKET,
HOGY ELŐJÖJJENEK AZ
ESETLEGES MŰSZAKI
HIBÁK! A BUDAPEST–
BELGRÁDHOZ HASONLÓ
TÚRÁK ELŐTT IDEÁLIS
ESETBEN 10-15 ÜZEMÓRÁT
ÉRDEMES HASZNÁLNI
A JÁRMŰVET. ÁSVÁNYVÍZZEL
ÉS ITALOKKAL, VALAMINT
ALAPVETŐ TARTÓS
ÉLELMISZEREKKEL IS
KÉSZÜLJÜNK ELŐRE!

100–120km
NAPONTA

45km/h
ÁTLAG-MENETSEBESSÉG

7 NAP,
6 ÉJSZAKA
0 ZSILIP
2 ALKALOM
HATÁRÁTLÉPÉS
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„A WIKING YACHT CLUB LÉNYEGE, HOGY
ÖSSZEHOZZA A HASONLÓ ÉRDEKLŐDÉSŰ
EMBEREKET, ÉS KIALAKULJANAK AZOK
A TÁRSASÁGOK, AMELYEKET ÖSSZEFOGVA
EGY-EGY ILYEN TÖBBHAJÓS NYARALÁSRA
ELINDULNAK EGYEDÜL VAGY A MI
VEZETÉSÜNKKEL.”
Varga Miklós

VASK APU -SZOROS

és akkor sem kell megijednünk, ha
éppen nincs kiépített benzinkút.
A kikötői helyi erők készségesen
segítenek nekünk: Zastavával elviszik a kannákat, és már hozzák is az
üzemanyagot. Tegyünk egy félnapos kirándulást az újvidéki várhoz,
mely a törökök elleni védelemként
szolgált a középkorban! Érdemes egy
pillantást vetni a vár toronyórájának
mutatóira is: a kismutató mutatja
a perceket, a nagymutató pedig az
órák múlását abból a célból, hogy
a Dunán elhaladó hajók messziről is
le tudják olvasni a helyi időt.
Utunk következő állomása már
Belgrád, de előtte még álljunk meg
Starinál, ahol a Tisza a Dunába folyik.
„A környezet gyönyörű: előfordult,
hogy ugyanazon a napon fürödtünk
a Dunában, a Tiszában és a Szávában,
közben pedig dinnyéztünk és pezsgőztünk” – meséli az élményeket Varga
Miklós. Az ételeket-italokat egyébként
a városokban könnyedén beszerezhetjük, taxiba ülve menjünk ki a helyi piacra, mely már önmagában egy izgalmas
programpont. Utazásunk célpontjához,
Belgrádhoz érkezve a kaszinónegyedben található Goga Marina Yacht
Clubban érdemes kikötni. „Lehet, hogy
nem is gondolnánk, de Belgrádban
fantasztikus a vízi élet. Már ott is megtalálhatók az olyan minőségi hajók,
mint Budapesten, ezek azonban csupán
10%-ot tesznek ki, a többi a különböző
helyi úszó alkalmatosság kategóriájába
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D O B R OVAC K A
VA S K A P U - S ZO R O S

tartozik” – állapítja meg Varga Miklós.
Belgrádban a Duna és a Száva partján
egymást érik a vízen úszó változatos
színvonalú szórakozóhelyek, bárok, éttermek és diszkók a gagyitól
egészen a high-techig. Nagy élmény,
hogy sokan a vízen szórakoznak,
a vízre mennek bulizni.
Belgrádban két-három napot is
könnyen eltölthetünk, majd ha
kedvünk tartja, továbbhajózhatunk
egészen Golubácig, mely nagyszerű
vízi élettel rendelkező természetes
öböllel büszkélkedhet. Innen utunkat akár a monumentális Vaskapuig
is folytathatjuk. Ezen a szakaszon
annyira fel van duzzasztva a Duna,
hogy 60–70 méter mély is lehet.
A visszafelé úton érdemes olyan
megállóhelyeket is beiktatnunk, melyekre odafelé nem volt időnk. Ilyen
például Palánka (Bačka Palanka),
mely egy 1 kilométer hosszú öböl,
partján autentikus éttermekkel.

DECEBALUS REX

SZÁVA- PART

ZEZELJ-HÍD, NOVI SAD

Belgrádban két-három napot
is könnyen eltölthetünk,
majd ha kedvünk tartja,
tovább hajózhatunk egészen
Golubácig, mely nagyszerű vízi
élettel rendelkező természetes
öböllel büszkélkedhet.
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HIGH-TECH

FEDÉLZETI OKOSSÁGOK
Sokan tekintenek hagyománytisztelő életformaként a hajózásra, de miért
ne élhetnénk a technológiai fejlődés adta hasznos kütyükkel a vízen is?

Néhány jól megkötött kötélcsomó, praktikus
ruházat, ellenőrzött, megbízható felszerelés
és magabiztos navigációs ismeretek. Leegyszerűsítve ezek a hajózás legfontosabb
hozzávalói, na meg persze a nyugodt víz és
egy gyönyörű hajó. Napjainkban azonban
számos kényelmes, szórakoztató vagy váratlan helyzetekben hasznos kiegészítő kapható, amik rendszerint pont olyan egyszerűen
működnek, amilyen ötletesek.
Összeállításunkban ezekből válogattunk.

2019 01

DJ I MAVIC 2 PRO

KOKTÉL BÁRHOL, BÁRMIKOR

NEMCSAK REMEK SZÓRAKOZÁST NYÚJTANAK HAJÓZÁS ÉS VÍZI SPORTOK
KÖZBEN A DRÓNOK, DE AKÁR PROFESSZIONÁLIS FELFEDEZŐFELVÉTELEKET
IS KÉSZÍTHETÜNK A SEGÍTSÉGÜKKEL. A KÍNÁLAT EGYIK CSÚCSDARABJA
A DJI ÚJDONSÁGA, AMI HASSELBLAD KAMERÁJÁVAL 10 BITES HDRVIDEÓKAT RÖGZÍT, HYPERLAPSE FUNKCIÓBAN IS, 1”-OS CMOS KÉPÉRZÉKELŐ
SZENZORÁVAL ÉS VALÓSZÍNŰTLENÜL HALK REPÜLÉSI MŰKÖDÉSÉVEL NEM
BOLYGATJA, CSAK TÖKÉLETES MINŐSÉGBEN MEGÖRÖKÍTI A TERMÉSZETET.
VAGY BÁRMIT, AMIT SZERETNÉNK.

NEM MINDEN JACHTTULAJDONOS IGÉNYLI (VAGY ENGEDHETI MEG
MAGÁNAK), HOGY SAJÁT BÁRTENDERT ALKALMAZZON A FEDÉLZETEN,
AZONBAN A HŰSÍTŐ KOKTÉLOK MINDIG JÓL JÖNNEK A VÍZEN TÖRTÉNŐ
NAPFÉNYES RINGATÓZÁSKOR. A BARTESIAN COCKTAIL MAKER OKOS KIS
SZERKEZET, AMI A KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐKHÖZ HASONLÓ MŰKÖDÉSI
ELVEN KÉSZÍTI EL KEDVENC ITALAINKAT. CSAK VÁLASSZUK KI A KAPSZULÁT,
ÉS MÁSODPERCEKEN BELÜL KORTYOLHATJUK A LEGMENŐBB BÁROK
MINŐSÉGÉBEN MIXELT NEDŰT.

468 900 FORINT • ISTYLE.HU

299 DOLLÁR • BARTESIAN.COM

O KO SA S Z TA L M E D E N C É H E Z

A P P L E WATC H S E R I E S 4

A HAJÓ FEDÉLZETÉNEK TERASZÁN, ILLETVE A MEDENCÉJE PARTJÁN TESZ
JÓ SZOLGÁLATOT A WIFIKAPCSOLATOS OKOSASZTAL. A BLUETOOTHKAPCSOLATTAL ÉS USB-PORTOKKAL FELSZERELT, LUXUSKIVITELŰ
ALKALMATOSSÁG NEMCSAK HARMAN KARDON HANGSZÓRÓKKAL
ELLÁTOTT SZÓRAKOZTATÓCENTRUMKÉNT ÜZEMEL, DE NAPELEMEIVEL
SZERZETT ENERGIÁVAL LEHŰTI ÉS HIDEGEN TARTJA AZ ITALOKAT, SŐT
A TELEFONUNKAT IS TÖLTHETJÜK VELE. A VEZETÉKEKET TELJESEN
NÉLKÜLÖZŐ ASZTAL VÍZ- ÉS FOLTÁLLÓ.

ROHAN AZ IDŐ, MÉG SZINTE HOZZÁ SEM SZOKTUNK AZ OKOSÓRÁK
NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKHEZ ÉS SZABADSÁGHOZ, MÁRIS ITT A MŰFAJ
EMBLEMATIKUS MÁRKÁJÁNAK, AZ APPLE-NEK A NEGYEDIK SZÉRIÁJA.
A TELJESEN ÚJRATERVEZETT SZERKEZET AZ EDDIGI LEGNAGYOBB APPLE
WATCH KIJELZŐVEL RENDELKEZIK, TÖKÉLETES TÁRS A SZABADIDŐS
TEVÉKENYSÉGEKHEZ. EGÉSZSÉG- ÉS AKTIVITÁSFIGYELŐ, EDZŐTÁRS ÉS
AZ EGÉSZ VILÁGGAL KOMMUNIKÁLÓ PARTNER A CSUKLÓNKON. AZ APPLE
WATCH SERIES 4 HAJÓZÁS KÖZBEN IS TÖKÉLETES.

1 9 9 5 D O L L Á R • S E O S O C I A L LY. C O M

147 900 FORINT • ISTYLE.HU

B E AT S S O LO 3

B & O P L AY B E O P L AY B E O L IT 1 7

A KÉNYELEM ÉS A SZABADSÁG JÁR KÉZ A KÉZBEN A LEGENDÁS MINŐSÉGŰ
MÁRKA VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓJÁNAK HASZNÁLATAKOR. AZ
AKKUMULÁTORA AKÁR 40 ÓRA ÜZEMIDŐT BIZTOSÍT, DE FAST FUEL
GYORSTÖLTŐJÉVEL 5 PERC ALATT IS 3 ÓRÁS FELHŐTLEN ZENEHALLGATÁST
NYERHETÜNK. A BLUETOOTH-KAPCSOLAT TERMÉSZETESEN ELSŐ
OSZTÁLYÚ, AZ ERGONOMIKUSAN KIALAKÍTOTT FÜLPÁRNÁK GARANTÁLJÁK
AZ EGÉSZ NAPOS KÉNYELMES ÉS KELLEMES VISELÉST. A TÍZFÉLE SZÍNBŐL
MINDENKI MEGTALÁLJA AZ EGYÉNISÉGÉHEZ ILLŐT.

ELKÉPESZTŐ, MILYEN JÓL SZÓL A FEDÉLZETEN A BANG&OLUFSEN
HORDOZHATÓ BLUETOOTH-HANGSZÓRÓJA! MINDEGY, HOVA TESSZÜK LE
A KLASSZIKUSAN ELEGÁNS FORMATERVŰ DARABOT, A TÖKÉLETES HANGZÁS
GARANTÁLT, HISZEN A BEOLIT 17-ES 360 FOKBAN SZÓRJA SZÉT A HANGOT.
A SIGNATURE SOUND TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN ÚGY SZÓL
A ZENE, MINTHA KEDVENC ZENEKARUNK ÉLŐBEN JÁTSZANA, CSAK NEKÜNK
A KELLEMES TENGERI KIKAPCSOLÓDÁSOK ALKALMÁVAL. LUXUSHANGZÁS
LUXUSMINŐSÉGBEN.

99 900 FORINT • ISTYLE.HU

149 900 FORINT • ISTYLE.HU
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OVERMARINE MANGUSTA 80

V Í Z R E VÁGYÓ „ É K S Z E R D OB OZ ”
Alapos fejtörést okozott, és jelentős tervezést igényelt a Le St-James ideútja. A felújításra szoruló luxusjacht
a Wiking Yacht Club kikötőjében szépül meg, hogy aztán jelentős múltját szép jövő kövesse.
KO M O LY M Ú LT
ÁLL MÖGÖTTE

M A N G U S TAOKOSSÁGOK

A

Le St-James köszöni szépen,
jól van. Pedig lenne oka
a panaszra. Nem nyaldossák
ugyanis lágy habok a testét, és nem
száguldozhat kedvére. Legalábbis
egyelőre. A felújításával előreláthatólag még idén elkészülnek a Wiking Yacht Club tapasztalt szakemberei, és akkor ismét vízre szállhat
a hajócsoda.
A 12 esztendős Le St-Jamest 2004ben rendelte meg az olaszországi
Overmarine-tól a kanadai Hotel Le
St-James szállodalánc. A hivatalos,
gyári neve egyébként Overmarine
Mangusta 80 (a szám a 80 lábat
jelenti, de a hajó tényleges mérete
csaknem 84 láb, vagyis 27 méter).
A Le St-James meglehetősen kalandos úton került hazánkba. Kanadában
charterhajóként szolgált, mígnem
a szállodalánc egy nagyobb, közel
50 méteres hajóra cserélte. Az üzletből
végül egy sokszereplős nemzetközi bonyodalom kerekedett, a hajót
pedig elárverezték. Ezt követően

2019 01

A HAJÓ ALUL ÉS FELÜL
IS KLÍMÁVAL FELSZERELT.
ÖT HÁLÓSZOBÁBÓL ÉS
EGY NAPPALIBÓL ÁLL.
MINDEN HÁLÓSZOBA
SAJÁT FÜRDŐSZOBÁVAL ÉS
VÉCÉVEL RENDELKEZIK.

H A J TÁ S
AZ ARNESON-HAJTÁS ÉRDEKESSÉGE, HOGY NINCS
A HAJÓN KORMÁNYLAPÁT.
ÍGY A PROPELLEREK SOKKAL
NAGYOBB ERŐT TUDNAK KIFEJTENI, RÁADÁSUL A MOTOR
KEVESEBB ÜZEMANYAGOT
FOGYASZT. MODERNEBB ÉS
HATÉKONYABB, MINT A HAGYOMÁNYOS HAJTÁS, CSAKHOGY
NEHEZEBB A HAJÓT KORMÁNYOZNI, NAGY RUTIN SZÜKSÉGES HOZZÁ. NEM KORMÁNYLAPÁTTAL IRÁNYÍTJUK A HAJÓT,
HANEM ANNAK A PROPELLERJEIT MOZGATJUK. JELENTŐS
KIHÍVÁST JELENT A JACHTTAL
KIS HELYEN LAVÍROZNI.

BELBECS
A HAJÓ BELSEJÉT A HOTEL
LE ST-JAMES SZÁLLODALÁNC
KÉRÉSÉRE A VERSACE DIVATCÉG TERVEZTE. A LAKRÉSZBEN LÉVŐ ÁLLÓLÁMPÁKTÓL
KEZDVE A KISPÁRNÁKON ÁT
A FINOMAN MEGMUNKÁLT ÉTKÉSZLETEKIG MINDEN MAGÁN
HORDOZZA VERSACE STÍLUSJEGYEIT. MÉG A LEVESESTÁLAK
ÉS A POHARAK IS MÍVESEK. ELKÉPESZTŐ ÉRTÉKŰ PORCELÁNGYŰJTEMÉNY ALKOTJA A HAJÓ
BERENDEZÉSÉT.

A LUXUSJACHT
KIFOGÁSTALAN
MŰSZAKI
ÁLLAPOTBAN VAN,
A BELSEJE REMEKÜL
TARTJA MAGÁT.
a Le St-James Floridába került, ahol
szintén charterjáratként használták.
Eljutott a Bahamákra, Binimire,
beutazta a Karib-térséget. Aztán az új
tulajdonosi kör úgy döntött, elérkezett
a teljes felújítás ideje: a magyarországi
Wiking Yacht Clubot választották kivitelezőnek, mert biztosan tudták, vízi
„ékszerdobozuk” ott kiváló szakemberek kezébe kerül.
A luxusjacht kifogástalan műszaki
állapotban van, a belseje remekül
tartja magát. A külsejét ugyanakkor

NAVIGÁCIÓS RENDSZERREL
EGYBEKÖTÖTT AUTÓPILÓTA
SEGÍT KIKERÜLNI
A VIHAROKAT ÉS
A KORALLZÁTONYOKAT.
ELEGANCIA MINDEN
NÉGYZETCENTIMÉTEREN

A KÜLÖNLEGES
TŰZOLTÓ ÉS -JELZŐ
RENDSZER SZÜKSÉG
ESETÉN ELÁRASZTJA
A MOTORTERET SZÉNDIOXIDDAL, HOGY AZ
ÉGÉST NE TÁPLÁLJA SEMMI
TOVÁBB.
 A A HAJÓ LÉKET
H
KAPNA, A RENDSZER
A HAJÓTESTBE BEÁRAMLÓ
VIZET AUTOMATIKUSAN
ÁTIRÁNYÍTJA A MOTOR
HŰTÉSÉRE, ÍGY NEM KELL
ATTÓL TARTANUNK, HOGY
ELSÜLLYEDÜNK.
 OLYAMI HAJÓZÁSRA
F
NEM IGAZÁN ALKALMAS
A JACHT, MIVEL 160-AS
A MERÜLÉSE, RÁADÁSUL
MENET KÖZBEN KITOLJA
MAGA ALÓL A VIZET.
A HAJÓT SOHASEM FOGJÁK
ÁTNEVEZNI, MIVEL MINDEN
BERENDEZÉSÉN ÉS AZ
ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐN
A LE ST-JAMES FELIRAT
DÍSZELEG.
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EGY HAJÓCSODA
SZÁMOKBAN

9,5
A 12 ESZTENDŐS LE ST-JAMEST 2004-BEN
RENDELTE MEG AZ OLASZORSZÁGI
OVERMARINE-TÓL A KANADAI HOTEL LE
ST-JAMES SZÁLLODALÁNC.

megviselte a trópusi levegő és a sós
víz. Kisebb hajónál a karbantartás
nem egy bonyolult folyamat, a Le
St-James azonban már egy másik
történet. A 63 tonnás hajónak már
a partra mozdítása is borzasztó
nagy feladatnak számít. Kevés társaság büszkélkedhet idehaza olyan
daruval, amely 50 tonna feletti súlyt
meg tud mozdítani. Így a kiemelés
rengeteg szervezést igényelt.
Már a Magyarországra vezető út is
komoly tervezést követelt. Végül
a jacht egy konténerszállító óceánjáró
gyomrában, oda daruval beemelve
kezdte meg útját Rotterdam felé az
Atlanti-óceánon át. De ez még csak
az út egy része volt: Rotterdamtól
Budapestig még 1800 kilométert
kellett megtennie a hajónak. A benzinköltség és a megfeneklés veszélye
is amellett a döntés mellett szólt,
hogy a Le St-James uszályon induljon
útnak, ne pedig „lábon” igyekezzék

Ü GY E LT E K A K É N Y E L E M R E

2019 01

fővárosunkba. A terv az volt, hogy
a hajó két és fél hétig parkol Rotterdamban. Az alacsony vízállás miatt
ebből aztán három és fél hónap lett,
mert a hajó tetemes súlya miatt senki
sem vállalta, hogy uszályon leúsztatja.
A leúsztatás folyamán újabb
nehézség adódott: nem volt olyan
daru, ami ki tudta volna emelni az
uszályból a hajót. Meg kellett állniuk Komáromban, ahol a 200 tonnás
Clark Ádám emelőhajó – amely
a hidat tartja – sietett a segítségükre. Ott helyben, elfordítva a gémet,
kiemelte az uszályból a hajót, vízre
tette, aztán rögtön visszaállt az
eredeti helyzetébe. Komáromból
már „lábon” jött a jacht egészen
a Wiking Yacht Club kikötőjéig, és
a felújítás után valószínűleg valahol
délen folytatja majd pályafutását.
Szóval, a Le St-James köszöni szépen, jól van.
Sőt egyre jobban.

MILLIÓ EURÓT,
VAGYIS CSAKNEM 3 MILLIÁRD
FORINTOT FIZETETT A LE
ST-JAMES SZÁLLODALÁNC
AZ OVERMARINE-NAK
A JACHTÉRT.

4002
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V A T

EZT VISELD A VÍZEN!

FEDÉLZETI SIKK
A hajózás életérzés, melynek elengedhetetlen kelléke
a megfelelő ruházat. Összegyűjtöttünk pár alapdarabot,
hogy tetőtől talpig a vízi kalandokhoz tudj öltözni.

LÓERŐS
A HAJÓ, AMELYET KÉT DARAB
MTU-DÍZELMOTOR HAJT,
A HENGERŰRTARTALMUK
EGYENKÉNT 16 EZER
KÖBCENTIMÉTER.

20

MÉTERES
VÍZFÜGGÖNYT HÚZ MAGA
UTÁN, HOGYHA SEBESEN
HALAD. SÚLYÁHOZ KÉPEST
A LE ST-JAMES EGY
ELKÉPESZTŐEN GYORS HAJÓ.

2340

-ES
FORDULATON ADJA LE
A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT
A MOTOR, A JACHT ILYENKOR
45 TENGERI CSOMÓVAL
HALAD, AMELY 90 KILOMÉTER
PER ÓRÁS SEBESSÉGNEK
FELEL MEG.

6000

LITER
ÜZEMANYAG FÉR BELE,
A FOGYASZTÁSA MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNYNÉL CSAKNEM
390 LITER MOTORONKÉNT ÉS
ÓRÁNKÉNT.

THOMAS BREITLING
B OAT S H O E

THOMAS SABO
NAPSZEMÜVEGEK

H E L LY H A N S E N
W AEGIR RACE JACKET

LAZÁN ELEGÁNS – ÍGY JELLEMEZHETNÉNK
A JACHTVISELETRE TERVEZETT THOMAS
BREITLING LÁBBELIT. A FÉRFI BŐR BOAT SHOE
A NYÁRI VITORLÁSSTÍLUS IKONIKUS DARABJA.
A JELLEGZETES LÁBBELIK KLASSZIKUS BŐR
FELSŐRÉSZE A DIVATOS DIZÁJNT, A GUMITALP
PEDIG A KÉNYELMET GARANTÁLJA.

A 2019-ES THOMAS SABO NAPSZEMÜVEGKOLLEKCIÓ DARABJAIT A FÉMES,
EXTRAVAGÁNS STÍLUS INSPIRÁLTA, AZ
OVERSIZED DARABOK SZÍNVILÁGÁT PEDIG
A RÓZSAKVARC, AZ IGAZGYÖNGY ÉS
A FÜSTKVARC IHLETTE. A RETRÓ DIZÁJNNAL
HÓDÍTÓ MODELLEKNEK A SPECIÁLIS METÁL
HATÁS ÉS A RÉSZLETGAZDAG KIDOLGOZÁS AD
IGAZI KARAKTERT.

NŐI VITORLÁSKABÁT A MERÉSZEBB NYÍLT VÍZI
KALANDOKHOZ, MELY VÉDELMET NYÚJT AZ
ERŐS HULLÁMZÁS ÉS A TOMBOLÓ SZÉL ELLEN.
SZABÁSA SZABAD MOZGÁST TESZ LEHETŐVÉ,
ÍGY NEM GÁTOLJA A FEDÉLZETI TEENDŐK
ELVÉGZÉSÉT, MAGAS VÉDŐGALLÉRJÁNAK
PEDIG A HÁBORGÓ VIZEKEN VEHETJÜK
HASZNÁT. A BIZTONSÁGOT A LÁTHATÓSÁGI
KAPUCNI ÉS A FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK
BIZTOSÍTJÁK.

W W W.THOMASBREITLING . HU

W W W.THOMASSABO.COM

W W W. H E L LY H A N S E N . C O M

THOMAS BREITLING
FÉRFI CHINO RÖVIDNADR ÁG

THOMAS BREITLING
RÖVID UJJÚ FÉRFIPÓLÓ

FA S H I O N WATC H
J E A N PAU L G AU LT I E R
ÓRA

A HAJÓN TÖLTÖTT PILLANATOK TELJES
KÉNYELME ÉRDEKÉBEN VÁLASSZUNK
PAMUT RÖVIDNADRÁGOT! A KLASSZIKUS
FAZON AMELLETT, HOGY MÁS DARABOKKAL
IS KIVÁLÓAN KOMBINÁLHATÓ, STÍLUSOS
MEGJELENÉST BIZTOSÍT A NAPFÉNYES
KALANDOKHOZ.

A GALLÉROS CSÍKOS PAMUTPÓLÓ A HAJÓS
VISELET „ÖRÖKZÖLDJE”, MELYNEK MÁR
A LÁTVÁNYA IS A NAPFÉNYT ÉS A VÍZ
ILLATÁT IDÉZI FEL. A KÉK-FEHÉR-PIROS
SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS TÖKÉLETESEN ILLIK A NATÚR
SZÍNVILÁGÚ NADRÁGOKHOZ ÉS CIPŐKHÖZ, ÍGY
TÖBB SZETTET IS ÉPÍTHETÜNK KÖRÉ.

EGY JÓ ÓRÁVAL A NYÍLT VÍZEN SEM
VESZÍTJÜK EL IDŐÉRZÉKÜNKET. A LEGENDÁS
DIVATTERVEZŐ, JEAN PAUL GAULTIER
FRANCIÁS ELEGANCIÁT SUGÁRZÓ, KÉKFEHÉR CSÍKOS DIZÁJNNAL KÉSZÜLT
ÓRAKÜLÖNLEGESSÉGE A FELHŐTLEN VÍZPARTI
NYARALÁSOK HANGULATÁT IDÉZI.

W W W.THOMASBREITLING . HU

W W W.THOMASBREITLING . HU

W W W.W E B S H O P. FA S H I O N WAT C H . H U

1500

LITER
ÉDESVIZET TUD
ELRAKTÁROZNI A HAJÓ,
EMELLETT VAN EGY SAJÁT
IVÓVÍZKÉSZÍTŐJE IS, AMELY
A TENGERVIZET ALAKÍTJA ÁT.

VERSACHE
STÍLUSJEGYEK
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ELINDULT A DUNAI VÍZIMENTÉS

BI Z TONSÁGOS V I Z EK EN
Elindult a dunai vízimentés, egy hiánypótló, új szolgáltatás, melynek hála, biztonságosabb lesz
a vízi élet a Duna magyarországi szakaszának legforgalmasabb területein. Az idén nyáron vízre
szálló sürgősségi mentőhajó és legénysége felbecsülhetetlenül fontos feladatokat végez, ám ahhoz,
hogy ez hosszú távon is működhessen, mindannyiunk összefogására szükség van.

SÜRGŐSSÉGI
MENTŐHAJÓ A DUNÁN

tünk. Egy viszonylag jó rendszert
sikerült felépítenünk, amelyben különböző szintek vannak,
a strandi vízimentéstől kezdve
a prevenciós előadásokon keresztül a baleset-megelőzési oktatásokon át a hajós mentőszolgálatig.
Ezt a rendszert szeretnénk most
elkezdeni a Dunán. Fontos kiemelni, hogy nem vízi rendőrség
vagyunk, mely egy állami szerv,
hanem vízimentők, a két szervezet
természetesen segíti egymást és
szorosan együttműködik – avatott
be a részletekbe Bagyó Sándor,
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

N

égy év szervezés és
adománygyűjtés után
a Wein János Alapítvány,
a Fővárosi Vízművek és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata
együttműködésével végre vízre
bocsátották azt a sürgősségi
mentőhajót, amely immár a Dunán
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lát el a balatoni vízimentéshez
hasonló mentési és baleset-megelőzési feladatokat.
A Fővárosi Vízművek anyagi támogatásával megvásárolt és átalakított mentőhajó az Országos Mentőszolgálat háttértámogatásával,
a Vízimentők Szakszolgálatának

szakértelmére támaszkodva tölti
be szerepét, és ezáltal hozzájárul
a folyót használók, a Duna kijelölt
szakaszain fürdőzők, illetve a vízi
sportokat űzők nagyobb biztonságához.
„Húszéves szervezet vagyunk,
eddig a Balatonon tevékenyked-

JÓTETT

HA TE IS SZERETNÉL KIÁLLNI AZ ÜGY MELLETT,
ÉS TÁMOGATÁSODDAL HOZZÁJÁRULNI, HOGY
A SEGÍTSÉG IMMÁR A DUNÁN IS A VÍZRŐL
ÉRKEZHESSEN, AKKOR FELAJÁNLÁSI SZÁNDÉKODAT
A WEINALAPITVANY@GMAIL.COM E-MAIL-CÍMEN
VÁRJA AZ ÖTLETET ÚTJÁRA INDÍTÓ WEIN JÁNOS
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA.

Az összefogásnak és az adományoknak köszönhetően létrejött
egy úszóház, mely a Wiking Yacht
Club kikötőjében, a Hajógyári-sziget déli csücskén található,
ehhez kötötték a jelenleg nappali
próbaüzemben, Budapest területén
működő mentőhajót. „A Wiking
Yacht Club elsőként csatlakozott
külsős szervezetként a támogatók
sorához, és felajánlotta a segítségét. Mindaddig, ameddig anyagi
lehetőségeink szűkösek, biztosítja
számunkra az ingyenes kikötőhelyet, és ezáltal a háttérországot,
mely nélkül el sem tudnánk indulni. Ez hatalmas dolog, és rendkívül
lelkesítő számunkra” – fogalmazott Bagyó Sándor.

Lelkesítő összefogás
A most induló, egyelőre a budapesti szakaszra összpontosító
vízimentő szolgálat lényege a sürgősségi betegellátásra szakosodott
mentőhajó, orvosi kompetenciával rendelkező személyzettel és
megfelelő orvosi felszereléssel
a fedélzetén. Ez azt jelenti, hogy az
összes vízi balesethez, vagy akár
egy szálloda-, illetve sétahajón
bekövetkezett szívinfarktushoz
azonnal ki tud menni a hajó, és
ami a legfontosabb: azonnal be
tud avatkozni, és a beteget el tudja
látni. A hajó felszereltsége pontosan ugyanaz, mint egy közúti
mentőautóban. Ilyen eddig még
nem volt a Dunán.

Bíznak a bővülésben
Reményeik szerint az „első fecskét” újabb járművek követik majd.
A nemes célnak, az újabb mentőhajók beszerzésének és a dunai
vízimentési szolgálat fejlesztésének megvalósításához azonban
mindazon cégek, szervezetek és
magánszemélyek támogatására is
szükség van, akik számára fontos
Budapest „kék főútvonala”. Az
adományok és felajánlások mértékétől függ majd az is, hogy milyen
időtartamban, napszakban, illetve
az év mely hónapjaiban tud majd
hosszú távon működni ez a szolgáltatás.
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MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

U TA Z ÁS , CSA L Á D, BA R ÁTOK
VÍZEN ÉS SZÁRAZFÖLDÖN

183 mm-es
hasmagasságával
jól veszi a városi
akadályokat

A stílusos külsővel és számos technikai újdonsággal felvértezett kompakt SUV több ponton is kapcsolódik
a hajósok különleges életformájához. A „háromgyémántos” márka formabontó újdonsága az ASX és az
Outlander közötti rést tölti ki, egyúttal különcségében egy új korszak kezdetét is üdvözölhetjük.

maximálisan kihasználhatóvá teszi,
de fronthajtás esetén is meglepő
dinamikával szolgálhat a jelenleg
még csak egy erőforrásból álló
motorkínálat. Vonóhoroggal szerelt
verziókat így akár vontatásra és
sólyázásra is bevethetünk. A 18
hüvelykes abroncsokkal szerelt, elöl
McPherson, hátul több lengőkaros
felfüggesztés hangolása inkább
sportos, de rossz minőségű utakon
is olyan béketűrő, mint a márka 30
évvel ezelőtti szedánjai, melyek
világszerte népszerűvé tették a Mitsubishi nevet. Az egyedi megjelenésű, kompakt méretekkel és
kiváló manőverezési képességekkel
rendelkező kupé crossover ötféle
konfigurációban kapható, 6, 49
milliós alapára 5 év/100 ezer km-es
garanciát tartalmaz.

Kellemesen magas üléspozíció, jó erőben lévő motor és meglepően
dinamikus menettulajdonságok jellemzik az Eclipse Crosst

H/SZ/M (mm): 4405/1805/1685,
tengelytáv: 2670 mm,
csomagtér: 341-448 liter
+ 37 literes rekesz a padló alatt

V

arga Miklós, a Wiking Yacht
Club vezetője szerint a hajózás
egy olyan különleges életforma, ami már réges-rég nem a megkopott értelemben vett kereskedésről
és hódításról szól, sokkal inkább
a természet szépségéről, az utazásról,
a barátokról és a családról. Mivel ez
a felfogás a parton is legalább olyan
fontos a hajósoknak, mint a vízen,
górcső alá vettük a Mitsubishi Eclipse
Crosst, melynek kül- és beltartalma
kétségtelenül összhangban van ez
utóbbi felsorolással.
Az Eclipse Cross megjelenésével
olyan Mitsubishik érkezését vetíti
előre a márka, melyek formabontó,
izgalmas külsővel, jó vezethetőség-
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Motor: 1499 cm3-es, S4/16 turbómotor,
max. teljesítmény: 163 LE/6300 1/min.,
max. nyomaték: 250 Nm/1800-4500 1/min

gel és modern technikai megoldásokkal tűnnek majd ki a tömegből.
Az erőteljes kupés beütés ellenére
a raktér és az utastér meglepően
tágas. A dönthető-csúsztatható
üléssorának köszönhetően nem várt
variációs lehetőségeket kínáló enteriőr már-már egyterű érzetet kelt,
és számos praktikus részlettel járul
hozzá a bent ülők komfortérzetéhez,
ráadásul nagyobb tárgyak, sporteszközök szállításához vagy akár családi
kiruccanásokhoz is ideális partner
lehet a japán márka üdvöskéje.

Kiváló paraméterek
Az ergonomikus beltér dísze a logikus,
könnyen átlátható műszerfal, melynek
teljesen új multimédiás rendszerét
a váltóboxon elhelyezett touchpaddel
vezérelhetjük. Az Eclipse Cross fedélzeti ellátmányai között olyan vezetéstámogató rendszerek és extrák is
megtalálhatók, mint például a head-up

display, kulcs nélküli nyitás-zárás és
indítás, automatikus LED-es fényszórók, ütközésmegelőző rendszer, adaptív
tempomat, holttérfigyelő, 360 fokos
kamerarendszer, parkolássegítő, a
sávelhagyásra figyelmeztető és a hegymeneti elindulást segítő rendszer. Hét
légzsákos biztonsági rendszere és
ötcsillagos Euro NCAP törésteszteredménye pedig csak hab a tortán.

Vadonatúj fejlesztésű 1,5 literes
turbómotorjához hatfokozatú
manuális váltó vagy fokozatmentes
automata (CVT) sebességváltó kapcsolódhat. Az aggregát 163 lóerős
teljesítményét (6300 1/min.) és
(1800-4500 1/min. között jelentkező) 250 Nm-es legnagyobb nyomatékát a Super All Wheel Control
nevű összkerékhajtási rendszere

Y A C

Formabontó kényelem
Rékasi Károly színművész és az
Eclipse Cross kapcsolata már közel
egyéves múltra és több mint 50
ezer megtett kilométerre tekint
vissza, így a tőle származó benyomások, tapasztalatok okkal tekinthetők hitelesnek. A Barátok közt
sztárja elmondta, hogy a márkáról
elsősorban a megbízhatóság és
a jó utazási kényelem jut eszébe,
és nemcsak e tekintetben, hanem
az általa fontosnak tartott saját és
mások biztonsága szempontjából
is tökéletes társra lelt a formabontó
újdonságban. A színész kiemelte
a kellemesen magas, kényelmes
üléspozíciót, mely által kiváló
rálátást kap a forgalomra, valamint
az autópálya-tempónál is csendes
utasteret, mely különösen fontos
ahhoz, hogy egy hosszú út után
kedve és ereje is legyen a kreatív munkavégzéshez. Az Eclipse
Cross legvonzóbb tulajdonságának
a magas szintű biztonságot és a „jól
érzem magam benne” faktort emelte ki Rékasi.
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HAJÓS
GASZTROMENYORSZÁG

FRISSÍTŐ FOGÁSOK

ezért korlátoztuk a XII. és XIII.
kerület bizonyos részeire, hiszen azt
valljuk, hogy a házhoz szállítás nem
mehet a minőség rovására. Függetlenül attól, hogy helyben vagy
otthonukban fogyasztják el vendégeink az ételeket, azokat séfjeink
ugyanúgy készítik, így nemhogy az
ízben, de még az ételek díszítésében
sem lehetnek különbségek.

GYUGYI’S BISTRO

GASZTROSPICC
A M A R I NA PA RTON

CÍM: 1138 BUDAPEST, MARINA SÉTÁNY – KELÉN UTCA VÉGE
NYITVATARTÁS: H–V 12.00–23.00
ASZTALFOGLALÁS: +3630 338 8488
RENDELES@GYUGYISBISTRO.HU
WEB: WWW.GYUGYISBISTRO.HU
FACEBOOK: GYUGYI’S BISTRO MARINA PART

Akár a főváros felől hasítunk a Dunán Szentendre irányába, akár csak kényelmesen
csordogálunk befelé a Wiking Yacht Club Marina parti kikötőjébe, akarva-akaratlan megakad
tekintetünk a friss, zöld füvön hófehéren virító Gyugyi’s Bistro modern épületén. Jakab Enikőt,
a bisztró egyik üzemeltetőjét faggattuk az étterem sikerének titkáról.
Kezdjük mindjárt a legfontosabbal: mit javasolsz, mit együnk?
Hmm… A csokoládéfelfújt előtt vagy
után? Ezt fontos tisztáznunk, hiszen
az elmúlt hat év statisztikai adatai
azt mutatják, hogy a széles ételválasztékunk mellett ez a belga csokoládéból készült, vaníliafagylalttal
tálalt desszert viszi minden esetben
a pálmát. Mind a Marina parti, mind
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a Normafánál működő bisztrónkban
ez az egyik zászlóshajónk.
Budapesten tehát már két helyen is megtalálható az étterem?
Így van. A Marina parti bisztrónk
sikerén felbuzdulva közel két évvel
ezelőtt nyitottuk meg budai éttermünket is. Gyugyival jó kis párost
alkotunk: ő parádésan főz, én pedig

az üzletvezetésben vagyok jártas.
Ezért is döntöttünk úgy annak idején, hogy nyitunk egy bisztró jellegű,
klassz helyet, ahová kortól függetlenül szívesen járnak az emberek. Egy
helyet, ahol kellemes az atmoszféra,
az ételek kivétel nélkül minden esetben magas minőségben készülnek,
a személyzet pedig figyelmes, és a lehetőségekhez mérten rugalmasan

kezelik a vendégigényeket. Egyet
terveztünk, kettő lett belőle.
Mit kínálnak a Gyugyi’s Bistrók?
Bisztróink kínálata eltérő. Míg a Marina parton a szezonálisan frissülő
étlap mellett a slágerételeinkből
választhatnak a vendégek, addig
a budai éttermünkben az elmúlt
évek nagy kedvencei kerülnek terítékre. De bármelyik éttermünkről
is legyen szó, az ételek minőségére
mindkettő esetében óriási hangsúlyt fektetünk. A kiszállítást éppen

ről és a változatos ételkínálatról,
amelyet közösen állítunk össze.
Folyamatosan figyeljük az igényeket, az étlapon szezonváltáskor is
meghagyjuk a közkedvelt ételeket.
Tisztában vagyunk a kor elvárásaival, figyeljük a trendeket, így az
alapanyagokat és az ételek elkészítési módját is ennek megfelelően
koordináljuk. A másik tényező az atmoszféra maga. Az étterem vízparti
elhelyezkedése olyan különleges
élményt ad, ahonnan nehezen áll fel
az ember. Szeretjük, ahogy a napvitorlák alatt egy hűsítő limonádé társaságában kényelmesen elücsörögnek a vendégek, ahogy napközben,
az árnyékos teraszon egy csésze
finom kávét szürcsölgetve beszélik
meg üzleti ügyeiket a partnerek. Jó
érzés, hogy hétvégén a családok nálunk ünnepelnek, és hogy a hajósok
jártukban-keltükben, Wiking-klubkártyájukat felmutatva, egy-két
finom falatra mindig betérnek.
A napfény, a víz látványa és a kellemes szél tökéletes kiegészítője egy
vacsorának vagy egy ebédnek, akár
barátokkal, üzleti partnerekkel vagy
családjukkal, akár a kutyusukkal
érkezzenek hozzánk a vendégek.

Miután a gasztrooázis a Wiking-kikötőtől csupán pár méterre
van, volt alkalmunk sok-sok finomságot kipróbálni az elmúlt hat
év alatt. Már ha mázlink volt, és
a mindennapos forgatagban olykor
nekünk is jutott egy-egy szabad
asztal. Mi a Marina parti bisztró
sikerének titka?
Egyrészt az, hogy a marhahúslevestől a wokban készült ételeken át
a finom kéregben illatozó, mennyei
steakig, valamint a roppanó salátával kínált hamburgertől a tenger
friss gyümölcsein át az ínycsiklandó
desszertekig épp annyira széles a kínálat, hogy a vendégek könnyen és
jól tudjanak választani. Éttermünk
séfje, Szabó Viktor immár hat éve
gondoskodik az állandó minőség-
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ANGYALOK LÉTEZNEK?

V I DÁ M SEGÍ TŐK
A W I K I NG -F LOT TÁ BA N
Adni jó! De vajon megtesszük-e a tőlünk telhetőt azért, hogy segítsünk,
adjunk abból, amink van? Már kevés is elég ahhoz, hogy mosolyt csaljunk
azoknak az arcára, akiknek a jóból nem jutott elég.

HA A NEHÉZ
SORSÚ GYEREKEK
TÁMOGATÁSÁRÓL
VAN SZÓ,
SZÁMUNKRA NEM
IS KÉRDÉS, HOGY
OTT SEGÍTÜNK,
AHOL CSAK
TUDUNK.
A C SA PAT

K

ik azok a vidám
segítők?
A Vidám Segítők Alapítvánnyal találkozhattunk már
korábban, legutóbb az Első Dunai
Hajós Bálon, 2019 februárjában. Ők
azok, akik Szabó Péter vezetésével
2012 óta segítenek a rászorulóknak,
kicsiknek és nagyoknak. Járják az
országot, a szociális intézményeket
és a kórházakat, miközben bohóckodnak, bűvészkednek, a beteg
gyerekeknek lufit hajtogatnak,
csillámokkal tetoválnak, arcot
festenek, vagy csak egyszerűen mesélnek. Ők azok, akik vigaszt nyújtanak az inkubátor mellett aggódva
álló szülőknek, akik letörlik az idős
szemek sarkából az elmúlást idéző
könnyeket, akik feledtetik a fájdalmat, a megpróbáltatást, és akik
a szomorú falak közé mosolyukkal
néhány percre boldog pillanatokat
hoznak.
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Hogyan lehetsz támogató?
Ha a nehéz sorsú gyerekek támogatásáról van szó, számunkra nem is
kérdés, hogy ott segítünk, ahol csak
tudunk. A Vidám Segítők Alapítvány
tevékenységét nemcsak felelős családi vállalkozásként, de szülőkként
is meghatározó feladatnak érezzük,
hiszen a hajózás mellett a társadalmi
szerepvállalás a Wikingek számára
kiemelten fontos. Ezért is segítjük az
alapítvány munkáját rendszeresen
dunai hajózással, hajókirándulásokkal, amelyhez bárki csatlakozhat
akár anyagi, akár tárgyi felajánlással. A beérkező adományokból az
utazásokat, a felajánlások – játékok,
könyvek, tartós élelmiszerek, bútorok
stb. – szállítását, a szervezés költségeit finanszírozzák. Ha úgy érzed,
szívesen támogatnád te is a gyermekek mosolyát, ezt megteheted akár
egy meghatározott összeg, akár adód
1%-ának felajánlásával.

Köszönet az adományozóknak!
Büszkék vagyunk, hogy a Wiking
hajós közösség a hajós élményeken
túl a jótékonyság mellett is letette
a voksát, és az Első Dunai Hajós
Bálon bizonyította nagylelkűségét
a hátrányos helyzetű gyerekek
iránt. A báli jegyek és a tombola
megvásárlásából származó összeg
a Vidám Segítők részére megérkezett, akik ezúton is hálásan köszönik
a támogatást, melyet a 2019-es nyári
jótékonysági tevékenységeikhez
használnak fel.

VIDÁM SEGÍTŐK
AL APÍT VÁNY
ADÓSZÁM: 18297186-1-41
BANKSZÁMLASZÁM:
K&H 10401024-50526657-53831008
WWW.VIDAMSEGITOK.HU

WIKING YACHT CLUB

HAJÓS PROGRAMOK 2019
Közösség, programok, élmények

Szezonnyitó partik
A várva várt esemény, amikor végre újra vízre szállunk,
közösen kihajózunk, és felfedezzük a legjobb kikötőket.
MÁJUS 11. (szombat) Sződliget
JÚNIUS 1. (szombat) Marina part
JÚNIUS 8. (szombat) Szentendre

Főzőverseny
Amikor egy nagy buli keretében mindenki megmutathatja a főzőtudományát.
JÚNIUS 22. (szombat) Sződliget

Duna Poker Run 2019
Többállomásos pókerparti a hullámok tetején.
JÚLIUS 6–7. (szombat–vasárnap) Indulás a Marina partról,
érkezés Ráckevére a Vadkacsa kempingbe.

WWW.WIKING.HU

Zátonybuli
Hajós felvonulással egybekötött buli kifulladásig.
AUGUSZTUS 17. (szombat) Helemba

Szezonzáró partik
A szezon megkoronázása, amikor újra összeáll a csapat, és
együtt búcsúztatjuk az idényt.
OKTÓBER 5. (szombat) Szentendre
OKTÓBER 12. (szombat) Marina part
OKTÓBER 19. (szombat) Sződliget

CSATLAKOZZ, ÉS LÉGY
TE IS A CSAPAT RÉSZE!
FACEBOOK/
W I K I N GYAC H T
CLUB

E-MAIL: WIKING@WIKING.HU
TE LE FON : +36 20 974 5952

