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KAPITÁNY A HÍDON!
INTERJÚ KEMÉNY DÉNESSEL

PÁRKERESŐ EGYSZEREGY:
HOGYAN VÁLASSZ HAJÓT?

YACHT CLUB

BELFÖLD
AZ ÚJ KÜLFÖLD!
Tervezz a Dunán!
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Akcióhőst építettünk!
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Vízválasztó úti kalauz
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YACHT CLUB
MAGAZIN

A L A P Í T Ó MARINA OPERATOR KFT.
1033 BUDAPEST, HAJÓGYÁRI-SZIGET 606.
YAC HT C LU B I GA ZGATÓ
VARGA MIKLÓS
SZERKESZTÉS, MARKETING
SZÉCSÉNYI RÉKA
K I A D J A A MARINA OPERATOR KFT.
MEGBÍZÁSÁBÓL A HAMU ÉS
GYÉMÁNT KFT.
SZERKESZTŐSÉG
HAMU ÉS GYÉMÁNT KFT.
1024 BUDAPEST, MARGIT KÖRÚT 5/A
VARGA MIKLÓS
WI K I N G YAC HT C LU B I GA ZGATÓ

BELFÖLD
AZ ÚJ K ÜLFÖLD!
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Hibrid technológia Subaru módra: e-boxer
A Subaru e-boxer modellek Lineartronic sebességváltójába egy elektromos motor került beépítésre, amelynek
a meghajtásáról egy nagy teljesítményű lítiumion akkumulátor gondoskodik. A vízszintes elrendezésű 2.0i boxer
erőforráshoz csatlakozó elektromos motor kedvezőbb fogyasztást, 30%-kal gyorsabb reagálást és lineárisabb
gyorsítást biztosít, a 0 károsanyag-kibocsátás érdekében pedig forgalmi dugóban araszoláskor vagy alacsony
sebesség mellett akár tisztán elektromos hajtással is képes mozgatni a járművet.

tthon maradtunk. Hajós úti
céljaink zöme – akarva-akaratlan – az országhatáron belülre
koncentrálódik, ami a 2020-as év
megnövekedett érdeklődését
figyelembe véve minket is arra
ösztönzött, hogy kikötőink fejlesztésével, szolgáltatásaink bővítésével
leendő és jövőbeni Klubtagjaink
számára a hajózást még magasabb
szintre emeljük.
Éppen ezért sokat nem is pihentünk, hiszen az új szervizüzemünk
bővítése, az új kikötőhelyek kialakítása, valamint a hazai Katasztrófavédelem számára a Horányi Hajógyárunkban megépített Tűzmadár
külön-külön is impozáns feladat,
amit kollégáink értékes munkájának
köszönve besűrítettünk a téli, számunkra legszorgosabb időszakba.
Hálásak vagyunk.
Még ha az elmúlt időszak szélsebesen szaladó napjait arra is fordítottuk, hogy a kikötők bővítésével, az új
hajótípusok piacra történő bevezetésével, hajós akadémiánk fejlesztésével és a kiszolgálás minőségének
növekedésével vágykeltő üzemmódra kapcsolva még komfortosabbá és
ellenállhatatlanabbá tegyük a dunai
hajózást, most, az immár hatodik,

ezúttal 124 oldalnyi tartalommal
durrantott Wiking Yacht Magazinunk összeállításánál megálltunk,
és dobogó szívvel arra gondoltunk:
mindezt nektek köszönhetjük!
Hiszen mit érne az a sok pörölés a szervizben, ha az a hajó nem
nektek szépülne? Miért dacolnának kikötőmestereink a februári
széllel a stégdeszkákat csavarozva,
ha azon nem ti közelítenétek meg
tavasztól őszig hajóitokat? Vajon
miért ülnénk a darun fent, ha nem
emelhetnénk vízre legféltettebb kincseteket, vagy épp miért szerveznénk annyi izgalmas programot, ha
nem koccintanátok velünk vállvetve
a Helemba-zátonyon?
Bár az „anyahajó”, a dunai
hullámok közti biztonságos kikötő
mi vagyunk, ti vagytok a kulcs,
a Wiking Yacht Clubnak végtelen
bizalmat szavazó bázisa, akik évről
évre bennünket választva pöccintitek be a hajómotorokat, értelmet és
értéket adva ezzel dolgos hétköznapjainknak.
Hálásan köszönjük, hogy velünk
vagytok, a magazinhoz pedig,
amelyet szívünk minden szeretetével nektek készítettünk, kellemes
szórakozást kívánunk!

SZERKESZTŐ
LIPCSEI ÁRPÁD
GR AFIK AI TERV, TÖRDELÉS
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 BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ,
CSOMOR ALEXANDER, 123RF,
ADOBE STOCK, AXOPAR BOATS OY,
BAVARIA YACHTBAU, BENETEAU,
BRUNSWICK MARINE, COBALT BOATS,
GALLO IMAGES HUNGARY, MTI,
PUZZLEPIX, UNSPLASH, XO BOATS
M U N K ATÁ R SA K
BAUMANN VIOLA, MAROSI GERGELY,
ORCIFALVI ANNA NÓRA, PAPP SÁNDOR,
VAS ANDRÁS, VINCZE ZITA,
VOGEL MIHÁLY, WINKLER RÓBERT
O LVA SÓSZ E R K E SZ TŐ
PATAKFALVI DÓRA
K O R R E K T O R DUDÁS MÁRTA
N Y O M D A KESKENY ÉS TÁRSAI
NYOMDAIPARI KFT.
T E R J E S Z T I A MAGYAR POSTA ZRT.
ÉS AZ ALTERNATÍV TERJESZTŐK

FACEBOOK

I N S TAG R A M

HONLAP
WWW.WIKING .HU

Tudjon meg többet: www.subaru.hu
SUBARU, CSAK AZ ÉLMÉNY NEM VÁLTOZOTT!
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Yacht Club ismét közös dunai
hajótúrát szervez. Start Budapestről, cél a Vaskapu-szoros
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Száz százalékban magyar tervezésű és építésű többfunkciós
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HAJÓTÚRA BUDAPESTTŐL A VASKAPUIG

ÉLETED N YA R A LÁSA
Kéznél a naptár? Júliushoz lapozz, és írd fel: 2021 júliusában a Wiking Yacht Club ismét közös hajótúrát szervez.
Start Budapestről, útirány dél, végig a dunai vízi sztrádán, cél a szerb–román határon lévő Vaskapu-szoros.
Négy pontban összefoglaljuk, miért érdemes máris jelentkezned életed nyaralására.

HAJÓTÚRA-KISOKOS
IDŐPONT: 2021. JÚLIUS KÖZEPE
ÚTVONAL: BUDAPEST–VASKAPU-SZOROS
IDŐTARTAM: 7 NAP
HAJÓK SZÁMA: 20
TÚRA JELLEGE: CSALÁDI KALANDTÚRA
ÁRSZABÁS: A WIKING YACHT CLUB
KLUBTAGJAINAK KLUBKÁRTYAKEDVEZMÉNY
JELENTKEZÉS: 2021. MÁJUS 15. |
MARKETING@WIKING.HU |
VARGA MIKLÓS | +36 20 974 5952
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Mert egy hetet te is
megérdemelsz!
Van annál csábítóbb, mint kiszakadni a hétköznapokból, hátrahagyni
a napi rutint, és némi kalanddal „kiszínezni” a sikereivel és örömeivel
is sokszor szürkének tetsző dolgos
heteket? Na ugye! A Budapest–Vaskapu hajós túra kiváló lehetőség
arra, hogy eltávolodjunk a város
zajától, a szűnni nem akaró nyüzsgéstől, és hajóra szállva felfedezzük
a Duna és környezetünk előttünk
eddig megbújó szépségeit. Felpattanva a fedélzetre önkéntelenül is
nagyokat szippantunk a friss dunai
levegőből, hogy érezzük a ránk váró
szabadság és a magával ragadó természet mámorító illatát, és hagyjuk,
hogy a puha tíkfa padlót talpunkkal megérintve átjárjon minket
a ránk váró közös utazás bizsergető
izgalma. A július közepére tervezett
jachtutazás hétnapos élmény, ami
pont annyi idő, amivel még kisebb
szervezést követően hátat merünk
fordítani hétköznapi életünknek,
hogy hajós barátainkkal, régi és
új kalandorokkal nekivágjunk egy
élményekkel teli túrának. A Budapest–Vaskapu hajós túra több
stációból áll, hogy az egynapos
hajózástól a hajós túrával összekötött, hosszabb nyaralásig mindenki
megtalálja a számára legkedvezőbb
megoldást. Ez így mindenkinek
nyerő helyzet, nem igaz?

NINCS MÉG HAJÓD?
SEGÍTÜNK!
HA SZÍVESEN VELÜNK TARTANÁL A JÚLIUSI HAJÓS TÚRÁNKRA, DE NINCS MÉG
ALKALMAS VÍZI JÁRMŰVED, SZÍVESEN
SEGÍTÜNK AZ IGÉNYEIDNEK MEGFELELŐ,
SZEMÉLYRE SZABOTT HAJÓVÁLASZTÁSBAN! A RÉSZLETEK EGYEZTETÉSÉHEZ
KÉRÜNK, KERESD KOLLÉGÁINKAT!
E-MAIL: ERTEKESITES@WIKING.HU
TEL.: ÉRTÉKESÍTÉS | +36 20 956 6059
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FELKÉSZÜLÉSI TIPPEK

HAJÓ ÉS KAPITÁNYA
CSAK RENDSZERESEN ÁTVIZSGÁLT,
ALAPOSAN FELKÉSZÍTETT HAJÓVAL
SZÁLLJ VÍZRE!
A HAJÓTÚRÁRA ERŐSEN AJÁNLOTT
LEGALÁBB NYOLCMÉTERES, KETTŐ-,
NÉGY- VAGY HATSZEMÉLYES, KABINOS
VÍZI JÁRMŰVEL „BENEVEZNI”.
SZÁMOS FELTÉTELNEK TELJESÜLNIE
KELL AHHOZ, HOGY VÍZRE SZÁLLHASS,
ÍGY INDULÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN
ELLENŐRIZD, HOGY:
ÉRVÉNYES-E A HAJÓVEZETŐI ENGEDÉLYED,
RENDBEN VANNAK-E A HAJÓD OKMÁNYAI,
FELTANKOLTAD-E A HAJÓDAT,
ALAPOSAN KISZELLŐZTETTED-E A MOTORTERET,
MEGVANNAK-E A HAJÓLEVÉLBEN FELSOROLT KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK,
ÉRVÉNYES-E A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKED,
MEGFELELŐ MÉRETŰEK ÉS MINŐSÉGŰEK A MENTŐMELLÉNYEK,
AZ EVEZŐK SÉRÜLÉSMENTESEK,
VAN NÁLAD ELÉG VÍZ ÉS ÉLELMISZER,
CSOMAGOLTÁL MEGFELELŐ RUHÁZATOT ÉS CIPŐT AZ UTAZÁSHOZ,
FELKÉSZÜLTÉL A HŰVÖSEBB IDŐJÁRÁSRA ÉS AZ ESETLEGES ESŐRE.

SEGÍTHETÜNK?

Határtalan hajózás
Egyedül „csak” izgalmas, társaságban viszont egyenesen felejthetetlen élmény a szerb–román
határon lévő folyami szurdokvölgy
megközelítése. Esténként olykor
forgalmas kikötőkben, máskor
pedig csendes partszakaszokon
állunk meg a Wiking-hajókaravánnal, hogy felfedezzük a környékbeli
éttermeket, látványosságokat, vagy
épp magunk készítsünk bográcsvacsorát. Terveink szerint a budapesti
indulást követően Dunaföldváron,
majd Baján vagy Mohácson, a nyugat-bácskai Apatinnál, a vajdasági
Újvidéknél, végül Belgrádban, az
úti cél elérése előtt pedig a Duna
jobb partján elterülő Galambócon
pihennénk meg népes társaságunkkal. A túra során figyelmet fordítunk arra, hogy a „határtalan” útvonalat olyan megállók szegélyezzék,
ahol a kikötők egyszerre legalább
húsz hajó fogadására alkalmasak,
és biztosítják a továbbhaladáshoz
szükséges felkészülésünket. Merthogy húsz hajóval tervezünk útnak
indulni a 2021-es hajós túrán.

Készülj fel!
A 2021-es Budapest–Vaskapu hajós
túrára elsősorban olyan hajósok
jelentkezését várjuk, akik még
nem vettek részt ilyen vagy ehhez
hasonló bakancslistás dunai hajós
kalandban. A túrahajózás ugyanis
amellett, hogy pazar kikapcsolódás,
vissza nem térő lehetőséget nyújt
ahhoz, hogy a kevésbé tapasztalt
hajós is megismerkedjen a folyamhajózás rejtelmeivel, tökéletesen
elsajátítsa a manőverezéshez szükséges készségeket és ismereteket,
olyan helyekre látogasson el, ahová
egyedül nem indulna el.
A hajós túra alapvető feltétele
a saját hajó. Ahogy minden túránk
esetében, úgy itt is fontos, hogy az
egyhetes dunai kalandra kizárólag
olyan hajósok jelentkezését várjuk,
akik amellett, hogy saját – nem
bérelt! – hajóval rendelkeznek,
hajójuk minden apró szegletét jól
ismerik. A hajós túra során a biztonság kiemelt fontossággal bír, ezért
elengedhetetlen, hogy a résztvevők
kívül-belül tisztában legyenek
hajójuk tulajdonságaival, állapo-

A WIKING YACHT CLUB KIKÖTŐIBEN
KÉRÉSEDRE – KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN
– KIKÖTŐMESTEREINK FELKÉSZÍTIK
HAJÓDAT AZ INDULÁSRA. HA NINCS
KEDVED ÉS IDŐD A HAJÓDDAL BAJLÓDNI, A PONYVÁZÁST ÉS TAKARÍTÁST BÍZD
NYUGODTAN KOLLÉGÁINKRA! A HAJÓD
SZERVIZELÉSÉBEN, INDULÁS ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁSÁBAN IS SZÍVESEN SEGÍTÜNK,
EHHEZ KERESD SZERVIZVEZETŐNKET,
HOGY IDŐBEN EGYEZTETNI TUDJÁTOK
A RÉSZLETEKET.

RUHÁZAT
A SPORTOS, KÉNYELMES HAJÓSVISELET MELLÉ CSOMAGOLJ ELEGÁNSABB
DARABOKAT IS, HOGY ELHAGYVA A FEDÉLZETET, A KÖZÖS ÉTTERMI VACSORÁK
ÉS HELYI LÁTVÁNYOSSÁGOK FELKERESÉSEKOR IS KOMFORTOSAN ÉREZD MAGAD.
 AHOGY MINDEN WIKING-RENDEZVÉNYRE, ÚGY A BUDAPEST–VASKAPU HAJÓS
TÚRÁRA IS EGYENPÓLÓVAL KÉSZÜLÜNK,
AMIT INDULÁSKOR ADUNK ÁT RÉSZEDRE.

tával, megfelelő felszereltségével,
hiszen az üzembiztos működés
egy ekkora létszámú és volumenű
vízi programnál elengedhetetlen
követelmény. A Budapest–Vaskapu
hajós túrát megelőzően, kicsit
bemelegítésképpen, egy rövidebb,
kisebb kirándulást tervezünk a Budapest–Pozsony vízi útvonalon, ahol
a vállalkozó kedvű hajósok bejárathatják vízi járműveiket, kedvcsináló
élményfröccsöt kaphatnak a július
közepére tervezett hajós túrához.
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DUNAFÖLDVÁR

WIKING -HAGYOMÁNY:
BA K A N C S LI S TÁ S
REFERENCIA

Hazánk közepén, a Duna jobb partján fekszik,
Budapesttől délre, csaknem 90 kilométer távolságra. Fontos közúti csomópont, kedvelt úti
cél vagy köztes állomás a kirándulók körében.
Különleges látnivalókkal, valamint számos
programmal és fesztivállal várja az odalátogatókat. Első számú nevezetessége a Csonka-torony
és a frenetikus halételeket kínáló Halászcsárda.

CSEPPET SEM RENDHAGYÓ KEZDEMÉNYEZÉS A WIKING YACHT CLUBTÓL,
HOGY BAKANCSLISTÁS TÚRÁRA CSÁBÍTJA A HAJÓZÁS SZERELMESEIT, HISZEN
EZEN A TÉREN IS IGYEKSZIK JÓ PÉLDÁT
MUTATNI. ÍME A REFERENCIALISTA.
MAJD’ TÍZ ESZTENDEJE, HOGY A LELKES JELENTKEZŐK MEGTETTÉK A BUDAPEST–TOKAJ TÁVOLSÁGOT ÚGY, HOGY
A DUNÁN LECSOROGTAK DÉLRE, MAJD
A TISZÁN FELKAPASZKODTAK ÉSZAKRA
– ÉS VISSZA.

D una

BUDAPEST

DUNAFÖLDVÁR

MAGYARORSZÁG

ÚJVIDÉK
T i s za

HORVÁTORSZÁG
SZERBIA
Dr

áv

a

APATIN

Szerbia második legnagyobb városa Belgrád
után. Bácska és a Szerémség határán, a Duna
bal partján, a Tarcal-hegység északi lejtőin
fekszik. A város erődítménye ma múzeum és
jelentős kirándulóhely. A vár toronyórájának
mutatóit felcserélték: a nagymutató mutatja
az órák múlását, hogy a Dunán elhaladó hajók
messziről is láthassák a helyi időt.

ÚJVIDÉK
ROMÁNIA

BELGRÁD

Sz

APATIN

GALAMBÓC

-M
ora

A LEGUTÓBBI JELENTŐS HAJÓS TÚRA
AMSZTERDAMBÓL INDULT: 2018 JÚLIUSÁBAN A WIKING YACHT CLUB A JELENTKEZŐK HAJÓIT 100 MÉTERES, ÖNJÁRÓ
USZÁLLYAL SZÁLLÍTOTTA HOLLANDIA
FŐVÁROSÁBA, ÉS ONNAN INDULT A FELEJTHETETLEN TÚRA A RAJNA–MAJNA–
DUNA ÚTVONALON VISSZA BUDAPEST
FELÉ. AZ ÚT A RAJNAI SZAKASZON
HEGYMENETTEL KEZDŐDÖTT, A DUNÁN
VÖLGYMENETBEN FOLYTATÓDOTT, ÉS
CSODÁS TÁJAKRA, LÁTNIVALÓKBAN, VALAMINT KULTURÁLIS PROGRAMOKBAN
BŐVELKEDŐ TERÜLETEKRE KALAUZOLTA
EL A HAJÓSOKAT.

MEGÁLLÓ-ÍZELÍTŐ

TÖLTSD LE INNEN

TÖLTSD LE INNEN

BULGÁRIA

va

A romániai Újmoldovával szemben,
közvetlenül a Duna jobb partján,
a Vaskapu-szorosnál fekszik. Vára
helyén egykor római erőd állt.
A várat 1481-ben Kinizsi Pál foglalta
el, de nemsokára ismét török kézre
került. 1688-ban Nándorfehérvár
ostroma és eleste után a török őrség
feladta. Festői romjai a Duna-parton
állnak Galambóc település mellett.

A hajós túrával célunk, hogy mind
az új hajót vásárlók, mind a régi,
tapasztalt hajósok egyaránt kiemelkedő élményekkel gazdagodjanak,
és megérezzék azt a közösségben
rejlő erőt, amely összehozza a generációkat és a hasonlóan gondolkodó barátokat. Szóljon hát ez a hét
a szabadságról, a dunai hajózásról,
a csapat erejéről, valamint a barátságról és a bajtársiasságról, hiszen
színes programjainkkal azért
építjük a Wiking Yacht Club közösségét 1984 óta, hogy a hajókat
ne csak birtokoljuk, de izgalmas,
maradandó élményekkel töltsük
meg a hajós szezonokat!

A BUDAPEST–VASKAPU HAJÓS TÚRA
ÁLLOMÁSAIT KERESD LEGÚJABB MOBILAPPLIKÁCIÓNKBAN, A DUNAPPBAN!
TÖLTSD LE IOS VAGY ANDROID OKOSTELEFONODRA, CSEKKOLD A PROGRAMOKAT, ÉTTERMEKET ÉS SZÁLLÁSOKAT,
TERVEZZ VÍZI ÉS SZÁRAZFÖLDI ÚTVONALAKAT, ÉS TÖLTSD MEG ÉRTÉKKEL
A NYARAT!

GALAMBÓC

gy
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VASKAPU

na

Na

A vajdasági település Zombortól 15
kilométerre délnyugatra, a Duna bal
partján fekszik. Az apatini sörgyár
a szerbiai sörgyártás „éllovasa”,
1756-ban alapították Császári Sörgyár néven. Nemzetközi teherkikötővel, továbbá minden igényt kielégítő jachtkikötővel büszkélkedhet.
A teherhajókra a görög mitológiából
ismert Niké, a győzelem istennőjének szobra néz.

áv

Du

Egy hajóban evezünk
Minek élményeket gyűjteni, ha azokat nem oszthatjuk meg másokkal,
nem igaz?
A közösségi élmény Wiking-életünk meghatározó része. Éppen
ezért úgy gondoljuk, hogy egy
többnapos hajós túrán, ahol bár
mindenki a saját hajójában él,
utazik és pihen, a biztonság mellett
kiemelten fontos az összhang, a jó
hangulat és az összetartás. Ezen
szempontokat figyelembe véve
a Budapest–Vaskapu hajós túrára
olyan családok, összeszokott baráti
társaságok jelentkezését várjuk,
ahol a túracsapat tagjai hasonló
érdeklődési körrel és értékítélettel
rendelkeznek. Egy hajós túra megszervezése számunkra nemcsak
hatalmas kihívást, de precíz szervezést és kivitelezést igényel, így,
bár szőrösszívűen hangzik, mégis
fenntartjuk magunknak a jogot,
hogy a jelentkezőket szelektáljuk.

EMLÉKEZETES HAJÓKIRÁNDULÁS
VOLT A FEKETE-TENGERIG VEZETŐ TÚRA
IS. SŐT, ANNÁL SOKKAL TÖBB, EGY
ÉLETRE SZÓLÓ KALAND! A HOSSZÚ ÚT
SORÁN A RÉSZTVEVŐK NEMCSAK SAJÁT
KORLÁTAIKAT FESZEGETTÉK, DE MEGKÜZDÖTTEK A TERMÉSZET ELEMEIVEL,
A NYERS ERŐT SUGÁRZÓ DUNÁVAL IS.
SZÁMOS RÉSZTVEVŐ MA IS AZT MESÉLI,
ÉLETE LEGJOBB NYARALÁSA VOLT. SZOROS BARÁTI KAPCSOLATOK SZÖVŐDTEK,
AMELYEKEN AZ IDŐ SEM LAZÍTOTT.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM LEGMODERNEBB HAJÓJA

TŰZM A DÁ R
Száz százalékban magyar tervezésű és építésű, többfunkciós műszaki munkahajó? Létezik! A Wikingek
ismét bebizonyították, hogy nem ismernek lehetetlent, amikor alig több mint egy év alatt megtervezték és
megépítették(!) a Katasztrófavédelem új hajóját, a Tűzmadarat. Igazán szép darab, csak a hajótest acélszerkezete
25 tonna. A tömeg azért is érdekes, mert a Tűzmadár teste alumínium helyett acélból – és abból a célból –
épült, hogy 50%-os jégzajlásban is zavartalanul végezhesse napi tevékenységét, ami hivatalosan így hangzik:
katasztrófavédelmi beavatkozás.
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hajó az iparbiztonságot
fejlesztő európai uniós
forrásból épült és Mohácson
fog állomásozni, ahol a schengeni
határon belépő veszélyes árukat
szállító, és egyéb, a határon átkelő
hajókat fogja ellenőrizni. Bár
a Wikingek által megépített

Patrol 18 alapvetően a dunai ellenőrzést szolgáló hajó, mégis számos
izgalmas képességgel rendelkezik.
„A hajó számos szigorú szempont
alapján épült meg, melyek között
akadtak huncut kihívások, hiszen
a műszaki képességek kiemelt fontossággal bírtak – árulta el Hodács

Levente hajómérnök, a Wiking
Horányi Hajógyár vezetője, a Tűzmadár gépészeti tervezője. – A hajó
száz százalékban magyar tervezés
és építés eredménye – ilyen, mármint »cakkra« pontosan ilyen hajó
máshol nincs. Az is meglehetősen
ritka – legalábbis manapság –, hogy
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a tervezés és az építés ugyanabban
a gyárban történik. A tervezés 2019
októberében kezdődött számítógépen, a gerincfektetés, vagyis
az első lemezek lefektetése 2020
márciusának elején zajlott. Egy ilyen
volumenű hajó esetében 13 hónap
nagyon rövid idő, így számunkra
is elképesztő, hogy 2020 novemberének végén szinte teljesen készre
állítva már vízre is tettük. Ennyire
rövid idő alatt még a lakóautókat
gyártó cégek se legózzák össze
a végeredményt a kész fődarabokból – mi viszont a Wiking Horányi
Hajógyár kollégáival megterveztük
és meg is építettük ezt a spéci hajót.”
Dob pereg, kalap emel.
Tonnák és centik
A Tűzmadár teste acélból készült.
Bár a könnyű és modern alumíniumhoz képest az acél nemcsak
nehezebb, de retróbb is, az anyagválasztás oka kézenfekvő: alumínium
hajóval jégzajlásban nincs vagánykodás!
Márpedig a Tűzmadárnak – ha
nem is kifejezetten jégtörőnek épült
– keményebb teleken is helyt kell
állnia, azaz kifejezett igény volt,
hogy jégzajlásban is bevethető legyen. Az alumínium hajótest akkor
jó, ha a gyors haladás a cél, de aki
féltette már alumíniumhajóját akár
egy uszadékfától is, az pontosan
tudja, mi a különbség egy kihegyezett versenyautó és egy munkagép
között. A Tűzmadár pedig, még ha
csúcskategóriás is, ebből a szempontból közelebb van egy míves
multifunkciós munkagéphez.
A hajótest elöl 8, hátul 5 milliméteres lemezekből készült, ami
önmagában 25 tonna. Ha alumíniumból lenne, 12 tonnát nyomna, és
kevesebbet merülne: 1 cm merülés
ezen a hajótesten 700 kg vízkiszorítás, így a 13 tonna hajótest-súlykülönbség durván 20 cm merülési különbséget jelent. A közegellenállást
tekintve ez jelentős, ám a Tűzmadár
holtvízi maximális sebessége a friss
mérések szerint így is 20 km/h, ami
a Dunán azt jelenti, hogy hegymenetben 16 km/h, völgymenetben
pedig 24 km/h-s sebességgel hasít.
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TŰZMADÁR
HOSSZ: 18 M
MUNKAKÖR: KATASZTRÓFAVÉDELMI BEAVATKOZÓ
ÉVJÁRAT: 2020
ÉPÍTETTE: WIKING HORÁNYI HAJÓGYÁR
FŐGÉP: L086 TIM DOOSAN 2×315 LE
VÍZKISZORÍTÁS: 45 TONNA
MAXIMÁLIS HOLTVÍZI SEBESSÉG: 20 KM/H
SZOLGÁLATI SEBESSÉG (HOLTVÍZI): 16 KM/H

HODÁCS LEVENTE
HAJÓMÉRNÖK,
A TŰZMADÁR
GÉPÉSZETI TERVEZŐJE

Funkciók és megjelenés
Laikusként el sem tudjuk képzelni,
mi mindenre bevethető egy ellenőrzésre épített, többcélú, többfunkciós
műszaki hajó. Ha például valami ég
a vízen vagy a part mentén, a Tűzmadár odasuhanva képes eloltani
a tüzet. Vízágyúja egy 68 lóerős
szivattyú, amellyel a vízsugár
50 méterre is elér, percenként másfél köbméternyi vizet zúdítva az égő
felületre.
A Tűzmadárnak nemcsak
a nevében van valami fickósan
kalózos, de a felépítése is tiszteletet

SZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 436 MILLIÓ FT +
ÁFA, EBBŐL 360 MILLIÓ + ÁFA A HAJÓ, A TÖBBI
A MÁLHAFELSZERELÉS. A TŰZMADÁRRA 70 MILLIÓ
FORINTNYI MÁLHAFELSZERELÉS KERÜLT:
HŐKAMERÁK, AMELYEK AZT IS MEGMUTATJÁK,
HOGY ÖT PERCCEL EZELŐTT MELYIK AJTÓFÉLFÁT
TÁMASZTOTTA A KOLLÉGA,
SPEKTROMÉTER, AMELY APRÓ MINTÁBÓL AZONOSÍTJA A VIZSGÁLT ANYAGOT, MEGÁLLAPÍTVA,
HOGY A PERIÓDUSOS RENDSZER MELY ELEMÉVEL
VAGY MILYEN VEGYÜLETTEL VAN DOLGUNK,
LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK HÁTIPALACKKAL,
GAMMA-SUGÁRZÁS-MÉRŐ,
VEGYVÉDELMI MENTESÍTŐ ESZKÖZÖK,
30 M ÚSZÓ GÁT, AMELLYEL A DUNÁBA FOLYT
OLAJAT LEHET ELKERÍTENI ÉS FELITATNI,
ÉJJELLÁTÓ BERENDEZÉS,
DOZIMÉTEREK,
GÁZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK.

parancsoló. Az orrán két függőleges oszlopból álló tolótám került
kialakításra, amivel más hajóknak
nekifeszülve könnyen odébb, vagy
akár rövidebb távon maga előtt
tolhatja azokat.
A Tűzmadár másik impozáns
eszköze egy kitolható híd, amelyen
a Katasztrófavédelem szakemberei
könnyen és biztonságosan juthatnak át az ellenőrizendő hajókra,
amelyek természetüknél fogva szinte mind jóval magasabbak a Tűzmadárnál. Nem mondjuk, hogy
egy katasztrófavédelmi ellenőrzés

A TŰZMADÁRNAK
NEMCSAK A NEVÉBEN VAN VALAMI
FICKÓSAN KALÓZOS,
DE A FELÉPÍTÉSE
IS TISZTELETET
PARANCSOLÓ.

komolyságát aláássa, ha a rendészeti kolléga kötélhágcsón vagy
vaslétrán küzdi fel magát a másik
hajó fedélzetére, de egy erre a célra
kialakított hídon átsétálni azért
mégiscsak elegánsabb.
A legnagyobb
teherbírású daru
A hajóhoz tartozó, dizájnban is
megkérdőjelezhetetlenül stílusos
munkacsónakot nem amolyan póriasan vontatják, a Wiking tervezői
daruval ellátott, külön helyet biztosítottak számára a taton, ahonnan
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biztonságosan és gyorsan, néhány
perc alatt vízre lehet tenni a katasztrófavédelmi „bocit”.
Apropó, daru!
Hodács Levente hajómérnök, aki
a Tűzmadár tervezéséből és a kivitelezésből is jócskán kivette a részét, jó pár csésze kávét elkortyolt
a 2000-ben megépült Szent Flórián
tűzoltóhajó személyzetével, hogy
a Wikingek Horányi Hajógyárában
olyan hajó épülhessen, amely azon
túl, hogy a Katasztrófavédelem
által megszabott követelményeknek és elvárásoknak maximálisan
megfelel, a hétköznapi kihívásokra
is praktikus megoldásokat nyújt.
Az egyeztetések során kiderült
például, hogy a Szent Flórián tűzoltói húsz év alatt alig pár alkalommal
– főként gyakorlatok alkalmával
– használták a habbal oltó felszerelést, a darut ellenben sokkal gyakrabban. Gyakori eset ugyanis, hogy
a Dunát átszelő kompokról egy-egy
autó begurul a vízbe, vagy egy sétáló a Lánchídról borít be valamit, ami
a búvárok bevetését igényli. Éppen
ezért, miután a folyóba guruló autó
a leggyakoribb probléma, a Tűzmadár a lehető legnagyobb teherbírású
darut kapta.
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Csupa praktikum
Három köbméter gázolaj, 500 liter
víz, a felszerelések, na meg a személyzet.
Ez az a súlymennyiség, amit
a hajótestnek pluszban cipelnie kell.
Ha ehhez hozzáadjuk a brutális acél
hajótestet, a Tűzmadár merülése
meglepő módon még akkor sem
vészes. Ami a hétköznapi sporthajózáshoz sokszor csak fogcsikorgatva
elég, abban ez a hajó bár óvatosan, de vígan elaraszol, 1 méteres
vízmélység ugyanis már elég ennek
a gyönyörű monstrumnak ahhoz,
hogy maradéktalanul teljesítse
hétköznapi kötelességeit.
A Tűzmadár oldalsó nézetből joggal vethet fel kérdéseket, hiszen az
elülső rész a hajótest többi részéhez
képest magasabb. Ezt a szokatlan
formakialakítást a kabin kényelmes
belmagassága indokolta. Aki alapvetően a nemzetközi átkelőhajókhoz
szokott, annak meglepő lehet a Tűzmadár civilizált fürdő- és hálószobája, a beltér komfortos magassága,
és bár a laikusok számára az egy
méter magas ágy kicsit meredeknek
számíthat, a rakodási okokat figyelembe véve ez egy teljesen bevett,
hétköznapi megoldás.

AZ ABLAKOKAT
SZÁNDÉKOSAN ÚGY
TERVEZTÉK, HOGY
KIFELÉ DŐLJENEK.
BÁR VAN ABLAKTÖRLŐ, A HAJÓSOK
JOBBAN SZERETNEK
ESŐBEN IS SZÁRAZ
SZÉLVÉDŐVEL HAJÓZNI. PLUSZ A TETŐ
ÖVLEMEZE FÉLTETŐ
A FEDÉLZETRE.
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A MOTOR
A TŰZMADARAT A DOOSAN L086TIM
NEVŰ 8 LITERES, HATHENGERES DÍZELE
HAJTJA. (A DOOSAN EGY KOREAI MULTI,
1896-BAN ALAPÍTOTTÁK, ERŐMŰTŐL
SÓLEPÁRLÓ BERENDEZÉSEKEN ÉS
ÉPÍTŐIPARI GÉPEKEN ÁT HAJÓMOTOROKAT IS GYÁRT.) KÖZVETLEN BEFECSKENDEZÉS, FOLYADÉKHŰTÉSES TURBÓ,
VAGYIS A TIM MOZAIKSZÓBÓL MÁR CSAK
AZ UTOLSÓ BETŰT KELL FELFEDNI. AZ
M A MEDIUM DUTY JELÖLÉSE, AMI LEGINKÁBB ARRÓL SZÓL, HOGYAN LEHET
TERHELNI A MOTORT: KÖZEPES TELJESÍTMÉNY 315 LÓERŐVEL, 2300-AS FORDULATSZÁMON. HOGY ÉREZZÜK A SZÁMOK
EREJÉT: ENNÉL LÉNYEGESEN KISEBB
TELJESÍTMÉNNYEL IS LEHET MÁR USZÁLYOKAT MOZGATNI, ERGO A TŰZMADÁR
IGAZI NAGYMENŐ EBBEN A VISZONYLATBAN IS. MAGA A MOTOR OLAJ NÉLKÜL,
SZÁRAZON ALIG TÖBB MINT EGY TONNA,
62 LITERES MAXIMÁLIS ÓRÁNKÉNTI FOGYASZTÁSSAL (TELJES TERHELÉSEN).

Általános tézis, hogy ami nem
látszik, az gyakorlatilag nincs is, pedig paradox módon éppen az ilyen
rejtett értékek a tervezői kreativitás
leglátványosabb ismérvei. A Tűzmadár három klímaberendezése is
ennek megfelelően került kialakításra, hiszen a kutató tekintetek
számára mindhárom láthatatlan.
A cél ugyanis az volt, hogy a bevetési szempontokat figyelembe véve
minél több szabad hely maradjon
a fedélzeten, és a csapat minden
tagja egy időben, gyorsan, zavartalanul és eredményesen végezhesse
munkáját.
Magyarázat a 7 fokos
dőlésszögre
A hajótest súlypontja 7 és 8 méter
között, nagyjából a kötelezően feltüntetendő „DISASTER” felirat alatt
található. A hajó ezen a pontján
a legöblösebb. A propellertengely
a vízszinttől lefelé számított 7 fokos
szögben áll, amire a hajó öblös orrának kialakítása miatt volt szükség
azért, hogy az orrára épített, fentebb
említett daru a hivatalos 1 tonnás
súlyon túl szükség esetén akár egy
2 tonnás eszköz emelésével is kön�nyedén megbirkózhasson.
Ehhez a teherviseléshez nem is
kérdés, hogy kell a masszív felhajtóerő, ami a kiadási oldalon viszont
nagy orrhullámot eredményez,
hiszen az orrhullámok nemcsak

előre irányulnak V alakban, hanem
lefelé is. A hajó fara alapesetben
ráülne ezekre a hullámokra, ám
a speciálisan kialakított, döntött
hajócsavartengelyek letolják a hajót
a hullámokról, nagyjából ellentétes
hatást kifejtve, mint a sportautók
hátsó diffúzora. Ennek a mérnöki
megoldásnak, vagyis a propellertengely 7 fokos dőlésszögének köszönhetően a hajótest nyer néhány
centimétert felfelé, így a Tűzmadár gyorsabban haladhat, vagy
ugyanannál a tempónál kevesebbet
fogyaszt. Akárhonnan is nézzük, ez
mindenképpen nyerő megoldás.
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RENDEZZE BE ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJÁT!
Bizonyára Önt is feltöltené, ha a fürdőszobájában töltött idő a kényelmi relaxációval párosulhatna. Válasszon a modern és sokoldalú,
már-már merész stílusirányú kínálatunkból, hiszen álmai fürdőszobája csak Önre vár!

A HAJÓ OLDALÁN
MEGJELENŐ KÉK
ROMBUSZOK
AZT JELENTIK,
HOGY A HAJÓ
MEGKÜLÖNBÖZTETŐ
JELZÉS VISELÉSÉRE
JOGOSULT.

PILLAR

TRIPOLI

AC C OR D W HI T E M AT T

szabadon álló mosdó

mosdószekrény

szabadon álló öntött márvány kád

169 900 Ft

399 900 Ft

899 900 Ft

www.wellis.hu
Budapest, III., Pünkösdfürdő utca 52. Tel.: (1) 808-9366 | Budapest, XI., Budaörsi út 31/C Tel.: (1) 310-7270
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Megnyílt új bemutatótermünk! Wellis M3 – Budapest, XVI., Gábor Áron u. 10. Tel.: (70) 930-7058
Keresse termékeinket országszerte partnereinknél!

Sajtóközlemény

A TENGERI MŰANYAGHULLADÉK
FELSZÁMOLÁSÁT CÉLZÓ INNOVATÍV
KEZDEMÉNYEZÉS A SUZUKITÓL

2,3 tonnával kevesebb műanyag
2020. októberértől kezdődően a vállalat az eredeti Suzuki Marine-alkatrészek esetében
folyamatosan papíralapúra cseréli a csomagolóanyagokat a korábbi műanyagról. Azzal, hogy
az összes eredeti alkatrészt környezetbarát anyagok felhasználásával csomagolják, a Suzuki
Marine üzletág évente körülbelül 2,3 tonnával kevesebb műanyagot fog felhasználni.

A Suzuki kifejlesztette a világ első mikroműanyag-gyűjtő eszközét hajómotorokhoz
1

A Suzuki Motor Corporation kifejlesztette a világ első*, hajómotorokra szerelhető mikroműanyag-gyűjtő eszközét.
A tengereket szennyező műanyaghulladék az utóbbi években jelentős környezetvédelmi problémává vált, mivel a nem
megfelelően gyűjtött hulladék nagy része az óceánokba kerül. A természetes környezetben azután ez a szennyeződés
mikroműanyagokká bomlik le, az ökológiai rendszerre gyakorolt hatása pedig egyre drámaibb mértékű. A Suzuki által
fejlesztett új eszköz használatával pusztán a hajó üzemeltetésével is összegyűjthetők a vízfelszín közelében úszó
mikroműanyagok. A tervek szerint 2021-től vezetik be az eszközt választható kiegészítőként, amely később
már szériatartozék lesz. A Suzuki Motor Corporation már tíz éve törekszik arra, hogy megtisztítsa a vizeket,
a mikroműanyag-gyűjtő eszköz pedig a Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék felszámolását célzó
új Suzuki kezdeményezés első lépése.
Saját megoldása kidolgozásakor a vállalat szakemberei
a külmotorok szerkezetét vették alapul, amely a motor hűtése
érdekében több tonna tengervizet szivattyúz át a rendszeren,
majd juttat vissza az óceánba. A cég olyan gyűjtőeszközt
fejlesztett ki, amely a visszajuttatott víz felhasználásával
a mikroműanyagokat is összegyűjti.
Az eszköz egyszerűen felszerelhető a visszavezető ágra,
és nem befolyásolja a motor teljesítményét, mivel csak a
motor hűtése után visszatérő vizet használja fel. A Japánban
végzett kutatás szerint a szűrőben fennakadó anyagok között
mikroműanyagok is voltak. A kutatást más országokban is
folytatják, ezek eredményei alapján további fejlesztések is
várhatók. A tervek szerint 2021-től opcionálisan választható
kiegészítőként vezetik be az eszközt, a jövőben viszont
szériatartozék lesz.

A kutatás során begyűjtött mikroműanyag-hulladék

További információk:
Bonnár-Csonka Zsuzsanna
vállalati kommunikációs vezető

Magyar Suzuki Zrt.
Telefon: +36 33 54 1309
Mikroműanyag-gyűjtő eszközzel felszerelt hajómotor

Nemzetközi önkéntesség és
a műanyagfelhasználás csökkentése

Céginformáció
A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek,
beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően hozzávetőlegesen 10.000 munkavállaló
megélhetéséhez járul hozzá.

A Suzuki Motor Corporation már tíz éve törekszik arra, hogy
megtisztítsa a vizeket. 26 országból összesen több mint
8000 önkéntes vett már részt tengerek, folyók és tavak
megtisztításában, melyeken hajómotorokat használnak.
A kezdeményezés 2010-ben, Hamamatsuban indult és 2011-től
kezdve, fokozatosan vált nemzetközi szintű programmá.
A Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék
felszámolását célzó új kezdeményezés keretében a vállalat
tovább folytatja kampányát, mindemellett a csomagoláshoz
használt műanyagok mennyiségének csökkentésén is
dolgozik. Ennek eredményeképp a Suzuki Marine üzletág
2020. júniusában gyártott némelyik termékének esetében
már alternatív csomagolóanyagokat alkalmaz. Jelenleg
a piaci visszajelzések kiértékelése zajlik.

* A Suzuki által 2020. október 1-ig végzett kutatás alapján.

Az eredeti Suzuki Marine-alkatrészekhez használt
hagyományos csomagolás (fent), papírcsomagolás (lent)

Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. Itt készülnek – immár hibrid változatban is – a Vitara és az SX4 S-CROSS
modellek. A vállalat olyan távoli országokba is szállít, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. A hazai és nemzetközi piacra készülő gépjárművek
gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik.
A Magyar Suzuki 2019-ben 185.002 esztergomi gyártású járművet értékesített 123 országban. A vállalat a 2019-es adatok alapján az ország
7. legnagyobb árbevételű cége.
A hajómotoros üzletág évről-évre kiemelkedő aktivitással van jelen a piacon és vezető szerepet tölt be a hazai hajózás motorizálásában,
2017 őszétől pedig Magyarországról irányítják az Észtországba, Lettországba, Litvánia, Fehéroroszországba, Csehországba, Szlovákiába,
Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, Montenegróba és Albániába irányuló üzleti és kereskedelmi tevékenységeket is.
Mikroműanyag-gyűjtő eszköz

A Magyar Suzuki Zrt. jelentős szerepet játszik a régió motorkerékpár-kereskedelmében is: az esztergomi központ Magyarországgal
együtt összesen tizenhárom ország (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bosznia-Hercegovina,
Koszovó és Montenegró, Azerbajdzsán, Lettország, Észtország, Albánia) piacát látja el.
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HAJÓVÁLASZTÁS

EGY DA R A BK A SZ A BA DSÁG
Hajót venni – elköteleződés. Nemcsak egy jelentős beruházás, hanem egy életforma mellett is. Miként jussunk
el a hajóvásárlásig, mi alapján hozzuk meg a döntésünket, milyen segítséget tudnak adni a választáshoz
a szakértők? Lássuk a legfontosabb tippeket és tanácsokat kezdőknek – és haladóknak!

2

3

GONDOLJ A KIHASZNÁLTSÁGRA!
Egy hajó megvásárlása önmagában is büszkeséggel tölthet el, hiszen
végső soron egy darabka szabadságot veszünk, nem csak egy eszközt
– ám mit ér mindez, ha nem használjuk? Az álló hajó drága: a fix
költségektől nem szabadulunk meg, de élményt sem kapunk. A hajóvásárlás nem titkolt célja, hogy ne csak birtokoljuk, de élvezzük is
a hajónk nyújtotta szabadságot.
MIT AJÁNLUNK MI?

VOND BE A CSALÁDOT!
A döntés meghozatalánál nem érdemes „szólóban hajózni” – kivéve persze, ha a hajót egyedül akarjuk használni.
Ha viszont a családdal együtt szeretnénk vízre szállni,
akkor a döntést is közösen kell meghozni. Hogy miért?
Vegyünk egy mindennapi példát! Képzeljük el azt, hogy
mi magunk nem főzünk, de ajándékba otthonra megves�szük a legújabb, legnagyobb teljesítményű, kütyükkel teli
tűzhelyet. Csak éppen a család szakácsának teljesen más
igényei lennének, ezeknek viszont nem felel meg a „csodamasina”.

ÉVI TIZENÖT-HÚSZ ALKALOM A HAJÓN
MÁR MEGLEHETŐS KIHASZNÁLTSÁGOT
JELENT. VAN, AKI SZINTE MINDENNAP
KIHAJÓZIK, ÉS VAN, AKI JÓVAL RITKÁBBAN, DE UTÓBBINAK IS FONTOS A TUDAT,
HOGY VAN EGY POZITÍV ÉLMÉNYEKET
BIZTOSÍTÓ „MENEDÉKE”, AMELY MEGADJA A MINDENNAPOKBÓL KISZAKADÁS
ÉLMÉNYÉT, ÉS EGY-KÉT ÓRÁRA AKKOR IS
KIÜLHET A KIKÖTŐBEN A HAJÓJÁRA, HA
VAN NÉHÁNY SZABAD ÓRÁJA.

4

MENJ EL EGY KÖRRE –
VAGY TÖBBRE!
Nem érdemes fejest ugrani a vásárlásba, és a kötelező
tanulási folyamat végigjárása után rájönni, hogy a hirtelenjében megvett hajó helyett mégis inkább egy másikra
lenne szükségünk.

A GONDOS ELŐTANULMÁNYOZÁS ÉS
A SZAKÉRTŐVEL FOLYTATOTT ESZMECSERE,
SŐT, A KIKÖTŐI SZEMLE SEM HELYETTESÍTI A KIPRÓBÁLÁST. KÉNYELMES A HAJÓ?
JÓL KEZELHETŐ? MEGFELEL AKKOR IS AZ
ELVÁRÁSAIDNAK, HA A VÍZEN VAGY ÉS
KEZEDBEN A KORMÁNY? MILYEN ÉRZÉS, HA
ÉLESBEN PRÓBÁLOD KI? MILYEN MÁS HAJÓALTERNATÍVÁK LÉTEZNEK? HA VÉGIGJÁROD
EZEKET A LÉPÉSEKET, A VÁLASZTÁSOD IS
MAGABIZTOSABB LESZ, HISZEN DÖNTÉSEDET A VÍZEN SZERZETT BENYOMÁSAID
ALAPJÁN HOZOD MEG.

M IT JAVASLU N K M I?

1

DOLGOZZ SZAKÉRTŐVEL!
Az rendben van, hogy egy hajótulajdonos barát vagy ismerős inspirál
minket arra, hogy magunk is a vásárlás útjára lépjünk. Az viszont
nem feltétlenül hasznos, ha mindenáron ugyanazt akarjuk, ami az
ő birtokában van, vagy a saját választása (vágyai) felé terel minket,
hiszen elképzelhető, hogy sem igényeink, sem lehetőségeink nem
azonosak. Ha pedig nem azok, nyilván másfajta hajó az, ami igazán
nekünk való.
A lehetőségek tárháza széles – Düsseldorfban szinte minden évben „szerény” 2000 hajót állítanak ki, a választék tehát óriási –, így
mindenkinek érdemes kitapasztalnia, mire van valójában szüksége.
Ebben nyújthat segítséget egy tapasztalt tanácsadó.
MIT KÍNÁLUNK MI?
MINDENT. WIKINGJEINK UGYANIS
A KIVÁLASZTÁSTÓL AZ ÜZEMELTETÉSI, FENNTARTÁSI KÖLTSÉGBECSLÉSIG,
VALAMINT AZ ÜZEMBE ÁLLÍTÁST KÖVETŐ
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSIG VÉGIGKÍSÉRIK AZ
UTAT. TÚRAHAJÓ VAGY VÍZISPORTOKRA
IS ALKALMAS HAJÓ A VÁGYAD TÁRGYA?
ESETLEG EGY „ALL-ROUNDER”, AMI
MINDENHEZ MEGFELEL? ÚJ LEGYEN VAGY
HASZNÁLT? A KÉRDÉSEK SORJÁZNAK, DE
HA VAN EGY TANÁCSADÓ, AKIVEL BIZALMI KAPCSOLAT ÉPÜL KI, AKKOR A KÉRDŐJELEK HAMAR KIEGYENESEDNEK.
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VÁSÁRLÁS ELŐTT VOND BE A CSALÁDOT, KÉRD KI A VÉLEMÉNYÜKET,
DÖNTSETEK KÖZÖSEN, MERT LEHET,
HOGY VALAKINEK A TELJESÍTMÉNY ÉS
A MŰSZAKI JELLEMZŐK AZ ELSŐDLEGESEK, MÁSNAK PEDIG AZ ESZTÉTIKA,
A KABIN BERENDEZÉSE ÉS FELSZERELTSÉGE. NEM MINDEGY, HOGY EGYBEN
VAGY KÜLÖN VAN-E A ZUHANYZÓ ÉS
A VÉCÉ, NEM MINDEGY, HOGY MILYEN
A VIZESBLOKK, A KONYHA. A HAJÓNAK
ÖRÖMÖT KELL SZEREZNIE ÉS ÉLMÉNYT
ADNIA, EZÉRT KÜLÖNÖSEN FONTOS,
HOGY MINDENKI SZÁMÁRA EGYARÁNT
KELLEMES LEGYEN A HAJÓZÁS!

M IT TA N ÁC S O LU N K M I ?

5

CSAK FOKOZATOSAN!
A motorozást nem egy superbike-kal érdemes elkezdeni, hanem valami kisebb, kevésbé erős géppel. Ez a kijelentés a hajók esetében is érvényes. Megvehetjük a legnagyobb, legerősebb hajót, ám nem biztos, hogy megvan a rutinunk és merszünk
ahhoz, hogy ezt az erőt érdemben ki is használjuk. Ha kezdésként egy kisebb hajót
választunk, onnan könnyebb átgondoltan továbblépni a nagyobbak felé – gyakran
az út egy igazi túrajachtnál ér véget –, a nagyból visszalépni a rutintalanságból
származó esetleges negatív tapasztalatok miatt viszont sokkal nehezebb.
M IT TA PA S Z TA LU N K M I ?
AKIK A FOKOZATOSSÁG ELVÉT KÖVETIK
ÉS VÉGIGJÁRJÁK ENNEK A POZITÍV FEJLŐDÉSI FOLYAMATNAK A LÉPÉSEIT, AZOK
ÁLTALÁBAN TÖBBET ÉS A BENNE REJLŐ
LEHETŐSÉGEKET JOBBAN KIAKNÁZVA
HASZNÁLJÁK A HAJÓJUKAT, MINT AZOK,
AKIK KELLŐ TAPASZTALAT NÉLKÜL
ELSŐKÉNT EGY NAGYOBB HAJÓVAL
KEZDENEK.
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gy év sem telt el, hogy
a szentendrei kikötőnkbe
telepített Kontex mobilházak
gyártójának ötlete találkozott
klubtagjaink igényeivel: mi lenne,
ha a hajók megnyugtató közelségét
nyújtó, használatra készen berendezett, hűtő-fűtő klímával ellátott,
vagyis az év minden napján
használható mobilházak vízre
kerülnének? Az ötlet, nemhiába,
briliáns volt, hiszen az úszóház
amellett, hogy 33,2 m2-en nappalival, étkezővel, két hálószobával és
teljesen felszerelt, gépesített
konyhával, valamint fürdőszobával
biztosítja a pihenni vágyó családok
és baráti társaságok kényelmét és
komfortját, a hatalmas bukó-nyíló
ablakain át páratlan kilátás nyílik
a természetre vagy akár a terasz
mellé kikötött, békésen himbálózó
hajóra. Ha mindez nem lenne elég,
és még több szabadságra vágynánk,
a lépcsőfeljáróval összekötött,
korláttal ellátott 32 m2-es tetőterasz
további lehetőséget nyújt a napozáshoz, partikhoz vagy a borhűtővel
ellátott, napernyővel védett, elegáns
elvonuláshoz.

KONTEX ÚSZÓHÁZ
A L A P T E R Ü L E T : 8300×4000 MM
F E L S Z E R E L T S É G : BÚTOROZOTT, GÉPESÍTETT
K I A L A K Í T Á S : TETŐTERASSZAL VAGY ANÉLKÜL
Á R : KÉRÉSRE

Mitől úszik a ház?
Leginkább attól, hogy a tökéletesen
kialakított, speciális tervezésen és
gyakorlati megvalósításokon alapuló
Wiking-ponton stégrendszer – ami
a 2020. évi MAHART Nyaralóhajó
Program keretén belül a Tiszán,
a Bodrogon és a Tisza-tavon összesen már 27 kikötőben bizonyított –,
kompromisszumok nélküli, biztonságos alapot garantál az úszóháznak.
Az alapvetően három darabból álló,
egyenként 12×2 m-es stégelem attól
függően, hogy mekkora méretű
teraszról kívánjuk vízbe lógatni
a horgászbotunkat, igény szerint
bővíthető, ráadásul a pluszteherbírás kialakítása sem jelent akadályt,
ugyanis a pontont víz felett tartó,
zártcellás habbal töltött 6 db polietilén tartály a ránehezedő súlyt figyelembe véve akár 10 db-ra is könnyen
és gyorsan növelhető.
Az egymásba kapcsolható pontonrendszer Hajózási Hatóság által
jóváhagyott, típusbizonyítvánnyal

TRENDBEN A VÍZEN

SZÍVEM! ÚSZIK A HÁZ!
Ébredtél már valaha madárcsicsergésre, a falevelek finom zizegésére, a nádas visszafogott, selymes susogására?
Kortyoltad már a kávédat komótosan házad teraszán, a tó felett elsuhanó vadkacsák elnyújtott szárnycsapásait
nézve? Álmunkat megvalósítva, hogy a víz otthonod harmóniájának legtermészetesebb élményét nyújthassa,
kart karba öltve a hazai vizek legtrendibb úszóházának gyártójával, felpattintottuk álomotthonodat egy vízen
ringó Wiking-pontonra!
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A Z Ú SZÓ H Á Z PA R T TA L TÖ R TÉ N Ő
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA
A VÍZ EMELKEDÉSÉT,
M OZGÁ SÁT F I GY E LE M B E V É V E
ACÉ L SZE RKEZETŰ VAGY
TŰZIHORGANYZOTT BEJÁRÓHÍD
I S KÖ N N Y E N K IA L A K ÍTH ATÓ,
DE AKÁR ALUMÍNIUMBÓL,
F E N YŐ D E SZ K A B U R KO L AT TA L
VAGY TŰZIHORGANYZOTT
JÁ RÓ R ÁCC SA L I S M E G O LD H ATÓ.
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rendelkező tűzihorganyzott acélszerkezetének borítása büdzsétől
függően, személyre szabottan
választható: a szibériai vörösfenyő,
a WPC vagy a trópusi faburkolat
egyaránt hosszú távú, minőségi
járófelületet biztosít a mezítlábas
talpaknak is.
Engedélyek viharában
Romantikus azt gondolni, hogy egy
úszóházat bárhová telepíthetünk,
hiszen ahogyan egy ház esetében
sem kezdjük el kiönteni a betont
építési engedély nélkül, csak mert
megtetszett egy terület, úgy az
úszóházak és stégek telepítésénél
is szükség van a szakhatóságok
engedélyeire. A létesítési engedély,
amely a part és a vízterület használatának jogosultságára irányul,
valamint a használatbavételi engedély csak néhány azok közül, amire
a pontonrendszer és az úszóház
telepítése során szükség van, amelyek beszerzése, lássuk be, megingathatatlan beruházási kedvünket
némileg visszafoghatja.
Három hónap? Megoldjuk!
Ahhoz, hogy az álom-ötlet gyorsan,
akár 3 hónap alatt – az engedélyez-
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WIKING ÚSZÓMŰ
A L A P T E R Ü L E T : 12×2 MÉTER –
BŐVÍTHETŐ
E N G E D É L Y : TÍPUSBIZONYÍTVÁN�NYAL RENDELKEZŐ
K I A L A K Í T Á S : TŰZIHORGANYZOTT
ACÉLSZERKEZET
Ú S Z Ó T E S T : 6–10 DB POLIETILÉN
TARTÁLY, ZÁRTCELLÁS HABBAL TÖLTVE
B O R Í T Á S : SZIBÉRIAI VÖRÖSFENYŐ,
WPC VAGY TRÓPUSI FABURKOLAT
Á R : EGYEDI IGÉNYEK ALAPJÁN

tetéstől a tervezésen át a kivitelezés, szállítás és telepítés idejét is
beleértve – megvalósuljon, csupán
annyi kell, hogy jól tervezzünk. Ha
az úszóház csendes vizű, hullámvédett helye fejben már megvan,
első feladatként célszerű bejárni
a terepet és felmérni a helyszínt, valamint a lehetőségeket. A tervezésre
és az engedélyeztetésre ez alapján
pikk-pakk elkészítjük az ajánlatot,
melyet követően elindítjuk az engedélyeztetési folyamatot. Ebben az
időszakban már érdemes részleteiben megtervezni a házat és pontosítani az úszóművet, és ha a létesítési
engedély is a zsebben van, indulhat
a megrendelés, a szállítás és a telepítés, majd a gondtalan, jól megérdemelt pihenés.

EGER

A MINŐSÉG ÖSSZEKÖ T!

MEGTE KIN

W I K I N G YA TH ETŐ
M A RINA-PA C H T C LU B –
RT

IDŐPON T-EG

YEZT

+36 20 452 ETÉS:
6510

www.varsanyipinceszet.hu
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finnek hasonlóan állnak
a hajóépítéshez, mint a többi
északi nép, így az Axopar
modelljeinél is rendre a funkcionalitás kerül előtérbe, igaz, ugyanakkor
a minőségből, innovatív megoldásokból, kezelhetőségből és a versenyképes árakból sem engednek
soha. Bár az Axopar hajók magabiztossága akár jó értelemben vett
izgalmakat is jelenthet a használóknak, az igazi „dolce vita” a 22
Spyderrel érkezett meg a cég
kínálatába. Nem véletlenül emlegetjük mediterrán párhuzamokkal az
ezer tó országának termékét: noha
formaterve első ránézésre akár
célszerszámnak is mutathatja,
igazából egy vezetőközpontú, kezes,
nagy teljesítményű élményhajó. És
ami éppannyira fontos, ezt minden
körülmények között tudja! Pont
olyan jó vele nyugodt vízen
andalogni, mint hullámlovagolni
vagy nagyobb távolságokra
sprintelni. Mintha előre látná, tudná
a közeg és a környezet viselkedését,
olyan kiszámíthatóan, segítőkészen
viselkedik, mégsem úgy, mint egy
családi kombi – sokkal inkább egy
remek, nyitott roadsterre hajaz. Úgy
ad élményt, hogy nem áldoz fel
semmit ennek oltárán, stabil,
biztonságos és végtelenül megbízható.

AXOPAR 22 SPYDER

SZ ÁGULDÁS,
SPYDER,
SZERELEM
Élményben és életérzésben hamisítatlan „dolce vitát” kínál
az Axopar idei újdonsága, a 22 Spyder.

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
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Érzi a vizet
A hozzáértők pontosan látják a hajótest megpillantásakor, hogy kecses
formáját szűk helyeken történő manőverezéshez tervezték, úgy, hogy
nyélgázon is hihetetlenül uralja
a vizet. A fedélzetre lépve feltűnő,
hogy a 22-es alig billen az utasok
beszállásakor, és mocoroghatnak
bármennyit menet közben felhőtlen
jókedvükben, a Spydert képtelenség
kizökkenteni az egyensúlyából.
Akár hét szerencsés is élvezheti
egyszerre a kis Axopar nyújtotta
élményt, ám tény, hogy ez nem a baráti társaságok bulihajója, sokkal
jobban illik hozzá kettesben, vállra
hajtott fejjel, lobogó hajjal szelni
a habokat. Amennyiben mégis teletöltenénk a 22-est, többféle konfigurációban is berendezhetjük, akár
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ami anyaghasználat terén például
azt jelenti, hogy az Axopar elegáns, mégis könnyed választ ad az
ultramodern hajókkal kapcsolatos,
kimagasló igényekre.

TÖKÉLETES PARTNER
EGY BAKANCSLISTÁS,
TÖBB ORSZÁGOT
ÉRINTŐ DUNAI
HAJÓS TÚRÁHOZ IS.

KECSES FORMA
SZŰK MANŐVEREKHEZ

annak függvényében is, hogy ülő-,
avagy tárolóhelyből akarunk többet.
Az U alakban beépített kanapé
kényelmes és funkcionális, arra
tippelünk, ez lesz a legnépszerűbb
elrendezés az ügyfelek körében.
A minden kivitelben teljesen körüljárható vezetőállás elejére zárt vécé
is rendelhető.
A hajó minősége hozza a márkától elvárt magas színvonalat,
IGÉZŐ MŰSZERPANEL SOFT
TOUCH FUNKCIÓVAL

FELPÖRÖGVE
A 2014-ES HELSINKI BOAT SHOW-IG AZ AXOPAR NÉVRE
KEVESEN EMELTÉK MEG A SZEMÖLDÖKÜKET, 2021-BEN
A JACHTOS TÁRSADALMON BELÜL VISZONT MÁR AZ
SZÁMÍT KURIÓZUMNAK, HA VALAKI NEM HALLOTT MÉG
A MÁRKÁRÓL. A FINN CÉG A 2014-BEN BEMUTATOTT
AXOPAR 28-CAL ÚJ BEKEZDÉSEKET ÍRT A HAJÓGYÁRTÁSBAN A SZÉPSÉG (ÉRTSD: A PUSZTÍTÓAN HŰVÖS
MEGJELENÉS), TOVÁBBÁ A PRAKTIKUM, AZ ÉLMÉNY ÉS
A LUXUS SZÓCIKKÉHEZ.
A MÁRKA REPÜLŐRAJTOT VETT, OLYANNYIRA, HOGY
GYAKORLATILAG OLYKOR SAJÁT MAGÁVAL IS ALIG
TUDTA TARTANI A LÉPÉST (NEM VICC!), DE SEMMILYEN TÉREN NEM VETT VISSZA A SEBESSÉGBŐL. AZ
IPARÁGBAN BÁMULATOSAN/DÖBBENETESEN RÖVID
IDŐ, MINDÖSSZE HAT ÉV ALATT TÖBB MINT 3200 KÜLÖNBÖZŐ AXOPAR MODELLT ADTAK EL VILÁGSZERTE
– KÖZTÜK A WIKING YACHT CLUBNAK KÖSZÖNHETŐEN
JÓ NÉHÁNYAT MAGYARORSZÁGON. NEM MELLÉKESEN
BEZSEBELTEK TÖBB HAJÓKABIN DEKORÁCIÓJÁHOZ
ELEGENDŐ SZAKMAI DÍJAT INNOVÁCIÓS ÉS DIZÁJN
KATEGÓRIÁKBAN, VALAMINT AZ AXOPAR 28 CABIN
ÜSTÖKÖSKÉNT HASÍTÓ SIKERÉVEL ELNYERTÉK „AZ
ÉV HAJÓJA” DÍJAT 2020-BAN. AZ ELMÚLT IDŐSZAKOT
FIGYELEMBE VÉVE A 2021-ES ÉV ELEJÉN AZ AXOPAR
28 CABIN ÉS AZ AXOPAR 37 XC CROSS CABIN EMELHETI
A SZTRATOSZFÉRÁBA A CÉG ÁZSIÓJÁT. DE ONNAN IS
VAN FELJEBB – A 22 SPYDERREL. MI SZÓLTUNK ELŐRE…
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A DATL A P
TELJES HOSSZ: 7,2 M
SZÉLESSÉG: 2,23 M
MERÜLÉS: 0,8 M
TÖMEG: 1200 KG
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
LEGNAGYOBB SEBESSÉG: 45 CSOMÓ
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 230 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: MAX. 7 FŐ
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Tudja a dolgát
Egy 22 láb hosszú, könnyű hajóval
200 lóerő egészen vad dolgokat
képes művelni. A Mercury blokkja
hozza is az elvárásokat, olyan energikusan dolgozik alá az aerodinamikai tényezőknek, hogy szinte halkan duruzsolva könyörög, „lépjünk”
már oda a gázra. A vezetői hely is
marasztaló, nehéz otthagyni már
egy rövid próbaüzem után is. A soft
touch funkcióval ellátott műszerpanel parádés, a bőrbevonatú, sportos
kormánykerék markolászása szinte
már érzéki, a fröccsenésálló műszerek és kezelőszervek megjelenése
briliáns – és nem mellesleg minden
részletre kiterjedő funkcionalitással
is bírnak.
A navigációs rendszer minden
külső kiegészítővel kompatibilis,
de igazából nem nagy expedíciókra kalibrálták ezt a hajót, hanem
a semmihez sem hasonlítható hajós
élmények teljes körű kihasználására – és élvezetére. Van ugyan
a 22-esen elrejthető úszóplatform és
teleszkópos létra a vízbe ereszkedéshez, de fürdőzés helyett sokkal
izgalmasabb vele látványosan, de
roppant stílusosan megérkezni a velencei Lidóra, a Comói-tó bármelyik
villájának kikötőjéhez, ugyanakkor
tökéletes partner egy bakancslistás,
több országot érintő dunai hajós
túrához is.
A finnek az Axopar 22 Spyderrel megmutatják, hogy nem kell
másolniuk a mediterrán gyártókat
a hamisítatlan „speedboat-feeling”
csúcsra járatásához, és az a legjobb, ha tengeri hagyományaikra
építkezve összegyúrják tapasztalataikat a mérnöki tudásukkal. Ez
a hajó mindent tud, amit sokkal
drágább vetélytársai, ráadásul
a zord északi tengerekre tervezett
modell a folyókon és folyamokon
méltó módon adja meg tulajdonosa
részére a joggal elvárt komfortot és
kényelmet.
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WIKING YACHT CLUB HAJÓS AKADÉMIA

ELMÉLETI REFORM –
GYA KOR LATI SIK ER EK
Mi fejezi ki a szándékot a szavaknál is pontosabban? A tettek. Minden oktatás elvi kulcsszava a rugalmasság,
amit a Wiking Yacht Club Hajós Akadémia átültetett a gyakorlatba. Kíváncsi vagy, hogyan?

A K A D É M I A I A L A P E LV E I N K
OLYAN FELKÉSZÜLT HAJÓVEZETŐKET KÉPZÜNK, AKIK BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNEK A VIZEKEN – EZ MINDANNYIUNK ÉRDEKE.
NEM A MENNYISÉG, HANEM A MINŐSÉG A FONTOS. EZ A HAJÓINKRA ÉS OKTATÓINKRA EGYARÁNT ÉRVÉNYES.
PROGRAMJAINKKAL, FEJLESZTÉSEINKKEL A HAJÓS ÉLETRE
INSPIRÁLUNK: A SAJÁT HAJÓ ÉS A HAJÓVEZETŐI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉN TÚL ÚJ ÉLMÉNYEKRE, EGY SZÁMTALAN VARÁZSLATOS
PILLANATOT ÍGÉRŐ ÉLETFORMA FELFEDEZÉSÉRE. AKI KLUBTAGUNKKÁ VÁLIK, EGY KÖZÖSSÉG RÉSZE LESZ, A HAJÓSTÁRSADALOM
ÉRTÉKES TAGJA, AHOL A SAJÁT ÖRÖMÉT ÉS CÉLJAIT IS MEGTALÁLHATJA, MEGVALÓSÍTHATJA, ÉS AMI LEGALÁBB ENNYIRE FONTOS:
AZOKAT SZERETTEIVEL, BARÁTAIVAL MIND MEG IS OSZTHATJA.

M I M UTATJ U K –
TE HASZNÁLOD A TUDÁST!

T

egye fel a kezét, aki az autós
jogsi megszerzése közben
egyetlen elméleti óráról sem
hiányzott. Hm. Ez így nem elég
precíz… Szóval, tegye fel a kezét az,
akivel előfordult, hogy az elméleti
oktatás időpontjában más, fontos
tennivalója is akadt, vagyis választania kellett.
Vagyunk egy páran, nem igaz?
Wiking oktatási reform
Hétköznapjaink folyamatos választások elé sodornak minket. Nincs
hozzá kedvünk, sokszor fárasztó és
nehéz, de mégis meg kell tennünk.
A Wiking Yacht Akadémia vizein
maradva velünk is többször előfordult, hogy jövőbeni hajóstársunk
nem tudott részt venni az elméleti
képzésen – betegség, munkahe-
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lyi elfoglaltság, családi esemény
miatt. Érthető és megértendő okok,
amelyek arra sarkalltak minket,
hogy változtassunk annak érdekében, hogy akit minden ízében vonz
a hajózás, és éppen ezért hajóvezetői engedélyt, majd saját hajót
szeretne, ne kelljen választania.
Pontosabban: legyen a saját idejének valódi ura.
Korábban a Wiking Yacht Club
Hajós Akadémiája távoktatásos
formában hirdette Európa összes
hajózható folyójára, belvizére és
csatornájára érvényes motoros és
vitorlás hajóvezető-tanfolyamait –
2020 márciusától ezek a képzések
viszont már online zajlanak.
Hogy mi a különbség? Ég és föld
– nemcsak a tanulás hatékonyságát,
de a kurzusokat elvégzők számát

KÉPZÉSI EGYSZEREGY
A KÉPZÉS TELJES IDŐTARTAMA KB.
5 HÉT. AZ ELMÉLETI KÉPZÉS MÓDJA
E-LEARNING, AZAZ A RÉSZTVEVŐK ONLINE KURZUSON SAJÁTÍTHATJÁK EL AZ
ELMÉLETI ISMERETEKET.
A GYAKORLATI KÉPZÉSEK HELYE

MOTOROS

 HELYSZÍN: WYC MARINA-PARTI KIKÖTŐ (1138 BUDAPEST, KELÉN U. 1., FOKA-ÖBÖL)
 HELYSZÍN: WYC HAJÓGYÁRI-SZIGET
(1033 BUDAPEST, HAJÓGYÁRI-SZIGET
606.)

VITORLÁS

 HELYSZÍN: LUPA-WAKE WAKEBOARD
PÁLYA (2011 BUDAKALÁSZ, TÓ U. 1., LUPA-TÓ)
A GYAKORLATI OKTATÁSSAL NEM
SZÜKSÉGES MEGVÁRNI AZ ELMÉLETI
SZAKASZ LEZÁRULTÁT, A TANULTAK
VÍZEN, „ÉLESBEN” IS KIPRÓBÁLHATÓAK.
A GYAKORLATI OKTATÁS UGYANIS AZ
OKTATÓVAL ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTOKBAN, AZ ELMÉLETI OKTATÁSSAL
PÁRHUZAMOSAN TÖRTÉNIK.

illetően is. A távoktatás időhöz
kötött jelenlétet követelt meg a hallgatóságtól, az online kurzusokon
viszont egyedi időbeosztás érvényesül. Plasztikusabban ugyanez:
– Drágám, holnap hánykor kezdődik a hajóvezetői tanfolyamod?
– Ötkor.
– És nem kezdődhetne hatkor?
– De.
(Függöny, taps, mindenki boldog.)
A digitális átállás előnyei
A tanfolyamokra jelentkezőknek
csak az első, tájékoztató órán
kell személyesen megjelenniük,
a tananyagot már online kapják
meg, amelyet otthon – fotelben,
nyaralóban, vízparton – kényelmesen elnyújtózva, évszaktól és
vérmérséklettől függően forró vagy

jeges kávét kortyolgatva nézhetnek
végig vagy olvashatnak át. A kettő
közül is inkább az előbbi érvényes,
ugyanis az online formátum a videós anyagokra épül, amelyek
közérthetően, hétköznapi példákkal mutatják be a tananyagot,
a hallgató kedve és időbeosztása szerint újra megnézhetők,
mivel az oktatási anyagok linkjei
egy hónapig aktívak és elérhetőek.
A hallgató az egyes modulok
végén a részvizsgáknak köszönhetően le tudja mérni a felkészültségét – azaz a visszajelzés folyamatos,
a tudás pedig egyre biztosabb. Ha
ugyanis nem megfelelő a felkészültsége, a program addig nem engedi tovább, amíg az elvárt szinten
nem teljesíti a követelményeket. Ne
feledjük, a siker sosem jön ingyen,

cserébe viszont édes: a részvizsgáknak köszönhetően ugrásszerűen
javultak a tanfolyam végi elméleti
vizsgák eredményei, 98-99 százalék
a sikeres teljesítők aránya. Vajon
kik a büszkébbek: a vizsgázók vagy
a WYC Hajós Akadémia munkatársai?
Kezdőknek és haladóknak
Persze van, amin mi sem változtatunk a hajóvezetői képzéseinket
illetően, ez pedig a sokoldalúság.
A motoros hajóvezetői tanfolyamok közül a személyre szabott
oktatási időpontoknak, valamint
a megemelt számú gyakorlati
órának köszönhetően a „Motoros”
képzés a legnépszerűbb. Azok, akik
a motoros és vitorlás hajózásért
egyaránt rajongnak, a „Kombinált"
hajóvezetői képzéssel mindkét
hajótípusra egyidőben szerezhetnek jogosultságot. Az elmúlt évek
tapasztalata ugyanis az, hogy
egyre többen vannak, akik a folyókon motorossal, a Balatonon pedig
vitorlással szelik a habokat – szólóban, családdal, barátokkal.
Akárhogy is: a hajózás élvezet.
A tudás viszont megkophat, éppen
ezért az áprilisban kezdődő hajózási szezont megelőzve már egyre
többen térnek vissza gyakorlati
oktatóinkhoz, hogy néhány órás
manővertréninggel felelevenítsék
tudásukat. Nem árt ugyanis, ha
felfrissülnek a korábbi beidegződések, mozdulatok, kikötési technikák
és a vízismeret, mielőtt élesben
újra nyílt vízre hajózunk – hogy
biztonságban, önfeledten élvezzük
a hajózás örömeit.

I N F Ó P U LT
HA MOTOROS VAGY VITORLÁS HAJÓS
JOGSIT SZEREZNÉL BUDAPESTEN ÉS
KÍVÁNCSI VAGY A RÉSZLETEKRE (KÉPZÉSEK, JELENTKEZÉS, SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK), ITT MINDENT MEGTALÁLSZ:
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AJÁN LÓ : 60 VAGY 3×60?

60 PERCES HAJÓZÁS

NYUGODT BUDAPESTI VÁROSNÉZÉS VAGY EGY GYORSABB SZÁGULDÁS SZENTENDRÉIG ÉS VISSZA? A DÖNTÉS A TIÉTEK. AZ ELŐBBI ESETÉN A MARINA PARTTÓL
A RÁKÓCZI HÍDIG SZELJÜK A HULLÁMOKAT, ÉS A DUNÁRÓL NÉZZÜK VÉGIG BUDAPEST LÁTVÁNYOSSÁGAIT
A MARGITSZIGETTŐL A NEMZETI SZÍNHÁZIG. KÖZBEN
KICSIT LASSÍTUNK, MEGÁLLUNK NÉZELŐDNI, SZELFIZNI, KOCCINTANI ÉS GYÖNYÖRKÖDNI A VILÁG EGYIK, HA
NEM A LEGSZEBB FŐVÁROSÁBAN.
HA AZ ÚTI CÉL SZENTENDRE, ÚGY A DUNA PARTJÁT
ÖVEZŐ TERMÉSZETI SZÉPSÉGEK NYÚJTANAK PAZAR
LÁTVÁNYT A MOTORCSÓNAKOS UTAZÁS ALATT.
A PEZSGŐ TERMÉSZETESEN ITT SEM MARADHAT EL,
MÁR HA SZÍVESEN KOCCINTANÁTOK, MIKÖZBEN A DUNAI SZÉL KELLEMESEN BELEKAP A HAJATOKBA.

3 ÓRÁS HAJÓZÁS

SZÁZNYOLCVAN PERC A DUNÁN. EZ MÁR NEM IS
ÉLMÉNYFRÖCCS, HANEM SZINTE EGY TELJES KOKTÉLPARTI. A 3 ÓRÁS HAJÓTÚRÁNK MÁR NEM CSAK A SEBESSÉGRŐL SZÓL, EGY PICIT A HAJÓS ÉLET RÉSZLETEIBE IS BEPILLANTÁST ENGED. MIUTÁN A FEDÉLZETRE
LÉPVE FELSZEDJÜK A HORGONYT ÉS ELHAGYJUK
A MARINA PARTOT, KEDÉLYESEN ELHAJÓZUNK A FESTŐI SZENTENDRÉIG. A SZENTENDREI-SZIGETET MEGKERÜLVE EGY KELLEMES EBÉD MELLETT DUNABOGDÁNYBAN MEGPIHENÜNK. MIUTÁN ETTÜNK-ITTUNK ÉS
SZUSSZANTUNK, HAJÓRA SZÁLLVA VISSZATÉRÜNK
BUDAPESTI KIKÖTŐNKBE.

A

ÉLMÉNYHAJÓZÁS

ÉLMÉNYEK
SODRÁSÁBAN
Egy suhanó jacht, egy tapasztalt hajóskapitány, meglepetésfrissítők a hűtőben és mindenekelőtt
a fenséges Duna – szelíd hullámok, varázslatos folyópart, feledhetetlen élmények. Ezeket garantáljuk
a Wiking Yacht Club privát és céges élményhajózásain. Az örök esti teliholdon, a földhöz érintett
csillagokon és a felhőtlen délutáni verőfényen folyamatosan dolgozunk – igény esetén a frissítő nyári
záporon is. Hiszen a Wikingek nem ismernek lehetetlent.
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Duna talán már mindent
látott „élete” során, amit
a maga nyelvén el is mesél
nekünk. Zöld hullámait hasítva
folyamatosan tárja fel magát
előttünk, ugyanakkor misztikus,
mint egy ritka, egzotikus fűszer,
mégis, a mélyben ma is rejtélyes
titkokat őriz. De vajon milyennek
látja más ezt a csodálatos, éltető
folyót? Kit milyen emlékek fűznek
hozzá? Ha a múltad emlékeinek
kincsesdobozát felnyitva még nem
lengi be a levegőt a dunai hajózás
illata, vagy csak szívesen elvarázsolnád a hajózás utánozhatatlan
élményével barátaidat, családtagjaidat, kollégáidat, várunk a fedélzeten! Gyere és tarts velünk!
ÉLMÉNYHAJÓZÁS
AJÁNDÉKBA?
VÁLASSZ 5, 7 VAGY 10 FŐS LUXUS MOTOROS HAJÓINK KÖZÜL, ÉS ÉLD ÁT CSALÁDODDAL, BARÁTAIDDAL, KOLLÉGÁIDDAL
A PÁRATLAN HAJÓS ÉLMÉNYT!

családias atmoszférája akár egész
napra biztosítja a gondtalan kikapcsolódást, amit bográcsozással,
sportprogramokkal, közös élményhajózással és egy frissítő dunai
csobbanással teszünk számotokra
igazán értékessé és felejthetetlen
élményekben gazdaggá.
Nehéz választani a hajós élményprogramok közül? Akkor jó!

A kívánság 50 árnyalata
Készülj fel: a Wikingek kérdeznek!
Ha ez lesz életed első randevúja a Dunával, akkor azért, ha viszont már
a sokadik, akkor azért, hogy újabb
és újabb felejthetetlen pillanatokkal
erősítsük meg ezt a nem mindennapi
románcot. A dunai élményhajózás
ugyanis nem csak afféle féktelen
„csapatás”, bár lássuk be, személyre
szabott igényeknek megfelelően
alakítjuk ki a születésnapra, legényvagy lánybúcsúra, céges partira
szervezett motoros élményhajózást.

Holdfényben, ottalvósban
Szeretnéd az estét a vízen tölteni?
A Wikingeknél erre is van lehetőség! Kapitányaink éjszakára is
rendelkezésre bocsátják hajóinkat
az ott alvó, dunai éjszakát szívesen
megismerő vendégek részére. Egy
este a hajón egy új világ felfedezését
jelenti, hiszen a folyópart esti neszei,
a hullámok halk hangja és a ringatózás révén még közelebb kerülhetsz
a természethez. Ezek a pillanatok
egy fantasztikus világ kapuit megnyitva rámutatnak, miért szeretjük
a várostól csak egy karnyújtásra
lévő, könnyen elérhető, a mindennapi életünktől mégis olyan távolinak
tűnő hajókikötőt, annak eltéveszthetetlen, csendes atmoszféráját.
Hogy miért? Mert ezt máshol
nem kaphatjuk meg.

Csapatépítés jachtélménnyel
Miért ülnétek az irodában vagy
egy unalmas rendezvényteremben,
amikor kollégáiddal, üzleti partnereiddel hajózhattok is a Dunán, és
a szabad levegőn, a napsütésben
együtt bandázhattok a Wiking-kikötőkben? Prémiumkategóriás
motoros hajóinkkal 5-50 fő részére
tökéletes, élményhajózással egybekötött programokat nyújtunk,
hiszen a hajózást személyre szabott
igényeiteknek megfelelően kikötői
programokkal, finom falatokkal és
válogatott hűsítőkkel biztosítjuk.
Szentendrei és sződligeti kikötőnk felszereltsége és kellemes,
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egyik legnagyobb rozéversenyéről,
a cannes-i Le Mondial du Rosé-ról,
illetve ezüstéremmel tüntették ki
a Grand Selection sorozat Kékfrankos Superior tagját a bordeaux-i Vinalies Internationales-on, a Debrői
Hárslevelű Superiort pedig a párizsi
Challenge International du Vin
Bordeaux-on. Ez utóbbi két megmérettetés a világ legnagyobb borminősítő versenyei közé tartozik már
évtizedek óta. A Partyborok tételei
sem kispályás versenyzők: a sorozat
rozéját, a #szombat-ot a lengyel International Rosé Championshipen
díjazták a Best Buy kategória első
helyével.

VARSÁNYI PINCÉSZET

HARMINC ÉVE
JÓ TÁ RSASÁG
Nehezen megjósolható, mikor melyik pillanatból szökkenhetnek szárba meghatározó értékek, örök
élmények, gyümölcsöző üzleti kapcsolatok vagy éppen tartós barátságok. Némi szentimentalizmussal
tekinthetünk akár laikusként is ezekre a pillanatokra. Egy ilyet élhettünk meg három évvel ezelőtt azon
az üzleti találkozón, amelyen elkezdődött a Wiking Yacht Club és a Varsányi Pincészet közös története.

A VARSÁNYI
PINCÉSZET TÉTELEI AZ
ORSZÁGHATÁROKON TÚL
IS LÁTHATÓ ÉRTÉKET
KÉPVISELNEK.

„K

occinthattunk Partybor
sorozatunk tagjaival
a Helemba-Zátonybulin,
köszönthettük egymást prémiumborainkkal, vagyis a Grand
Selection tételeivel számos kikötői
rendezvényen és a II. Dunai Hajós
Bálon. Sok találkozáson vagyunk
már túl, éppen ezért úgy gondoltuk,
talán itt az ideje, hogy pincészetünk
múltjába és jelenébe mélyebb
betekintést nyújtsunk” – kezdi
Varsányi Katalin, a pincészet
tulajdonosa. Márpedig az Egri
Borvidéken, azon belül is Verpeléten található borászatnak bőven
van mivel büszkélkednie.
A nemzetközi és hazai díjakon,
az innovatív megoldásokon és
természetesen magukon a borokon
túl már az is komoly büszkeségre
adhat okot, hogy a pincészet három
évtizede folyamatosan fejlődik és
növekszik, még ha az elmúlt időszakot bőven tarkították is nehézségek.
„A mi történetünk akkor kezdődött, amikor a szőlőtermelők közül
jó páran, édesapám vezetésével kiváltak a régi italfeldolgozóból. A cél
az volt, hogy a felvásárolt szőlőből
új technológiával, főleg exportra készítsünk bort, mely a terület növekedését, a magasabb minőségű borok,
ezzel együtt a fejlesztés igényét is
magával hozta.”
Az új tartályok érkezése, a csarnok felépítése, illetve a palackozó
üzem bővítése mind annak a folya
matnak lett a része, amelybe Varsányi Lajos annak idején 2 hektárnyi
szőlővel vágott bele, ma pedig már
85 hektáron folyik a gazdálkodás,
2005 óta Varsányi Pincészet néven.
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Sorra jöttek az elismerések
„Fantasztikus élmény, hogy a kemény munkánk és a befektetéseink
eredményét milyen elismerések
fémjelzik. Ha csak az elmúlt néhány
évet nézzük, a Varsányi Pincészet
többször adta az egri borvidék
legjobb borait (például 2020-ban
a borvidék legjobb fehérborát
a Grand Selection Olaszrizlinggel, míg 2019-ben a legjobb rozét
és a legjobb Debrői Hárslevelűt),
aranyérmeket hozott el az Országos

Majd jöttek a Wikingek
Sűrű évtizedet hagyott maga mögött a Varsányi Pincészet, melybe
beékelődött az a bizonyos üzleti
találkozó is, ahol egymásra talált
a Wiking Yacht Club és a Varsányi
Pincészet.
„Az már az első pillanattól világos volt, hogy a Wikingnél magasra
tették a lécet. Minden tekintetben.
A dolgokhoz való hozzáállásukkal,
ahogyan foglalkoztak az ügyfeleikkel, vagy ahogyan építették az
üzletet. Nagyon szimpatikus volt,
hogy a minőséget mindig előtérbe
helyezték – meséli Katalin. – Nagyon inspiráló társaság, sok időt és
energiát fektetnek a kapcsolataikba,
a közösségükbe, és ugyanezt az
energiát fektetik a kollégáikba is.
Példaértékű ez az áldozatkész, tiszteletteljes, határozott hozzáállás.”
Így aztán nem sokáig volt kérdéses az, hogy a Varsányi Pincészet
nemcsak barátként, de boraival
a rendezvények rendszeres résztvevőjeként is leteszi a voksát a Wiking
Yacht Club mellett.
„A teljes szortimentünkkel a Wikingek mellé álltunk. Ha elegáns
dunai borvacsoráról van szó, akkor
a Grand Selection tételei közül
válogatunk, ha pedig laza buliról
egy zátonyon, akkor a Partyborok
kerülnek képbe. Együtt adunk
rangot és fényt a hétköznapoknak,
ahogyan együtt is pihenünk meg,
hogy megünnepeljük a közös sikereinket.”

Rozé Bajnokságról, elismeréseket
kapott az ország egyik legnagyobb
boros versenyén, a sommelier-k
krémjét felvonultató Vinagorán.
A hazai díjak mellett fontosnak
tartom a nemzetközi elismeréseket
is, mert ezekkel kaphatunk visszajelzést arról, hol tartunk pontosan
a világban.”
Márpedig a Varsányi Pincészet tételei az országhatárokon
túl is látható értéket képviselnek.
Aranyérmet hoztak el a világ
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BENETEAU ANTARES 11

KLASSZIKUS
ÉRTÉKEK ŐRZŐJE
Sokunk fejében él egy kép arról, milyennek kell lennie egy 36 láb hosszú
túrajachtnak, és a Beneteau Antares 11 tökéletesen megfelel ennek. Semmi
fakszni, semmi tűzijáték, „csak” tökéletes kiszolgálás és vízi életérzés.

AZ ANTARES 11 NEM
HIVALKODÓ, ÁM
BÁRMELY ELEGÁNS
KIKÖTŐ DÍSZÉRE
VÁLIK, AMIKOR ODAÉR.
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franciák ismerik a könnyed
élet, a bohém elegancia
titkát, és büszkén ápolják
azokat a hagyományaikat, amik
még a gyarmatbirodalmi időszakra
vezethetők vissza. A Beneteau sem
új márka, 1884-ben alapította
Saint-Gilles-Croix-de-Vie városában Benjamin Bénéteau, aki már
első hajómodelljei manufakturális
tervezésekor is a minőséget
helyezte az első helyre. Ez a márka
eszmeiségét alapjaiban meghatározó hozzáállás jellemzi a vállalkozást mind a mai napig, miközben
szlogenje – „Avant-Garde in
Boating” – hűen jelzi, hogy a cég az
innovációk területén is úttörő
szerepre tör. A Beneteau persze
alaposan kinőtte magát az utóbbi
időkben, napjainkban olyan
világmárkák is a Beneteau irányítása alatt állnak, mint a CNB,

a Monte Carlo Yachts, a Lagoon,
a Jeanneau, a Four Winns és
a Glastron. Mintegy 60 modellt
forgalmaznak, ám az általunk
kipróbált Antares 11 is tökéletes
példája annak, hogy a gyökereiktől
sosem távolodtak el.
Harmónia
Az Antares 11 klasszikus irányzatokat idéző formaterve a Sarrazin
Design stúdió munkáját dicséri,
üdítően ötvözték a hagyományos és
ultramodern elemeket a hajón. Nem
hivalkodó, ám bármely elegáns
kikötő díszére válik, amikor odaér.
Itt rögtön szögezzük le, hogy noha
az Antares flotta zászlóshajójaként
bemutatkozó 11-est elsősorban
tengeri utazásokra tervezték – erre
utal a jacht irdatlan teljesítménye is,
a két, egyenként 300 lóerős motor,
ami elképesztő dinamikát és stabi-

litást ad a hajónak –, kisebb vízfelületekre, így tavakra és folyókra,
a Dunára és a Tiszára is optimális
választás.
A vezető környezete a legmodernebb műszerekkel felszerelt,
a GARMIN navigációja példás,
szinte minden információ leolvasható a sportos kormány előtt
tornyosuló hatalmas monitorról.
Annak sem lehet oka panaszra, aki
nem vezet, hanem utasként száll
vízre a 11-essel, hiszen a moduláris
platformszerkezete rendkívül tágas,
kényelmes és élhető fedélzetet és
belső teret biztosít.
A beépített anyagok tökéletessége finom harmóniában áll
a minden részleten tetten érhető
praktikummal: láthatóan azon voltak a tervezők, hogy a kabinokban
elszállásolható öt, és a szalonban
helyet foglaló további hét személy

LEBEGJ A VÍZ FELETT!
A BENETEAU ANTARES 11 ELÉRHETŐ FLY KIVITELBEN IS, AMINEK KÜLÖNLEGESSÉGE A FLYBRIDGE,
AZAZ A TETŐN ELHELYEZETT VEZETŐKÖRNYEZET,
AMI PÁRATLAN ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZZA MEG
A HAJÓN UTAZÓKAT. A MAGASBA EMELT ALKALMATOSSÁG HARMONIKUSAN ILLESZKEDIK A HAJÓ
KLASSZIKUS VONALVEZETÉSÉBE, NEM RONTJA AZ
ARÁNYAIT, UGYANAKKOR A RAJTA KIALAKÍTOTT
PIHENŐPADOKON ROPPANT KELLEMES NAPOZNI, EMELLETT AKADÁLYTALANUL ÉLVEZHETJÜK
A (KÖR)PANORÁMÁT IS. A BIMINI TETŐVEL ÁRNYÉKOT IS NYERHETÜNK, HA ÉPPEN ARRA LENNE
SZÜKSÉG.
A FLY KIVITEL A TERVEZŐMÉRNÖKÖK SZAKMAI
HOZZÁÉRTÉSÉT DICSÉRI: A TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE
SEM TETTE INSTABILLÁ A HAJÓ FELÉPÍTMÉNYÉT,
HISZEN ÉPPOLYAN MAGABIZTOSAN SZELI A HULLÁMOKAT A MAGA 600 LÓEREJÉVEL, MINT HAGYOMÁNYOS KIVITELŰ „TESTVÉRE”.

maximális kényelmére kalibrált
hajón egyetlen szeglet se maradjon
kihasználatlanul. A tágas közösségi
terek kint is, bent is szellősek és
világosak, a kabinok is elegánsan
tágasak, a fürdőszoba praktikus,
a konyha felszereltsége teljes. Indulhat a túra!

társaságnak. A tetőre opcionálisan
napelemek is rendelhetők, ez is
mutatja, hogy a francia hajós cég
a sokat hivatkozott és elvárt hagyományos értékein túl a modern
technológiának és a fenntarthatóságnak is elkötelezett híve.
Benjamin Bénéteau minden
bizonnyal büszkén feszítene az Antares-sorozat legnagyobb modelljének kokpitjén vagy kormányállása
mögött, hiszen az általa alapított
vállalat hű maradt alapértékeihez.
Nem véletlen, hogy a jachtvásárlók
és használók között töretlen népszerűségnek örvend a kis francia
tengerparti városban életre hívott
márka, hiszen minden modellje
olyan atmoszférát sugároz, ami
egyedülállóvá teszi saját szegmensében, éppen ezért választják már
olyan sokan a tengeri kiruccanások
mellett a hazai folyókra is.

Értékhűség
Az Antares 11 roppant erős motorjaival és megingathatatlanul stabil
felépítményével természetesen
nemcsak a víz hasítására való,
hanem andalgásra, álló helyzetben
történő pihenésre, kikapcsolódásra és szórakozásra is ideális társ.
Az oldalra nyíló úszóplatform, az
orrban található, szükség esetén
ponyvával fedett „horgászszékek”,
a napozó- és pihenőhelyek kellemes
időtöltést garantálnak az egész
családnak vagy nagyobb baráti

DINAMIKUS
É S STA B I L

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 11,08 M
SZÉLESSÉG: 3,4 M
TELJES TÖMEG: 6103 KG
TELJESÍTMÉNY: 2×300 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 2×400 L
VÍZTARTÁLY: 200 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 5+7 FŐ

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
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A W IK ING YA LEGYEN.
HOGY A TIÉD
EI ISTVÁ N T
K ER ESD RÉD 6059-ES
6
95
A +36 20
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TELEFONSZ

MINDEN RÉSZLETÉBEN
CSODÁSAN PRAKTIKUS
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VARGA ISTVÁN

A HAJÓZÁS SZERELMESE
Egyik sztori a másikba ér. Gyerekkori, hajós, cégvezetői és a szabadalmaihoz fűződő történeteivel a magazin
összes oldalát meg lehetne tölteni. Dunáról, a vízi élet varázsáról, célokról, sikerekről, mérföldkövekről, vezetési
stílusról, reformer ötletekről és kivitelezésről, konfliktusokról, kudarcról és folyamnyi örömről beszélgettünk
Varga Istvánnal, a Wiking Yacht Club alapítójával.
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Voltak hajós felmenői?
Senki. Szentendrén születtem, a családtagjaim több generációra visszamenőleg ott éltek. A nagyszüleim
szőlőtermelők, apám építésvezető,
anyám fodrász volt – engem a Duna
vonzott. Nyolc-tíz évesen már át
kellett úszni, különben a haverok,
a dunai csibészek kicikiztek az
utcán. Ilyen a bandaszellem. Az első
alkalommal az utolsó tíz méteren
már nagyon küzdöttem, alig maradt
erőm, de valahogy legyűrtem azt
a pár métert. Ilyen az élet is, nem?
Mit adott önnek a Duna?
A fenti történet alapján kitartást –
és egészséget. Minden húsvétkor
átúsztuk, akkor is, ha dermesztő
hideg volt a víz. Edzettem rá, a folyó
meg megedzett engem. Sosem
voltam beteg.
Mi volt az első saját vízi járműve?
Egy evezős csónak, de valójában az
sem csak az enyém volt: az eszközöket mindig a család vette, de az
utcai fiúcsapatunk használta. A csónakot kilboat, kajak, majd egy kenu
követte, aztán jött az első kis motorcsónak, idővel pedig egy nagy.
Mégsem hajó-, hanem villamosmérnök lett.
Az az első diplomám, aztán a mai
Corvinus Egyetem elődjén mérnök–
közgazdász oklevelet is szereztem
a 70-es évek közepén. Az Óbudai
Papírgyár igazgatójaként dolgoztam, de tartalékos tiszt is voltam.
Utóbbinak azért van jelentősége,
mert a közgazdász szakdolgozatom
felkérés is volt egyben: a honvédség
behívott a Zrínyi Katonai Akadémiára, ahol Sirmai Péter professzorral

AZT MONDTAM: MI IS
»FELFEDEZŐK« LESZÜNK,
UTAT MUTATUNK – A SAJÁT
ORSZÁGUNKBAN.
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lettek a vízi sportok, már kevés
volt egy motorcsónak, vettünk egy
Flipper típusú svéd hajót, és arra
szereltük fel a 150 lóerős motort. Ez
a két hajó jelentette a nyitányt.

együttműködve olyan anyagot
kellett letennem az asztalra, amelynek a titkosítását a mai napig nem
oldották fel. Átmenet a szocializmusból a kapitalizmusba – ez volt
a munkacíme.
Még innen sem látszik a horizonton a cégalapítás, a Wiking
születése.
Pedig az alapítást kiváltó előzmények ehhez a periódushoz kötődnek. Pontosabban a vízisízéshez.
Életemben először Horvátországban – Jugoszláviában –, a medvejai
strandon vízisíztem. Profi motorcsónak, profi üzleti modell: ha nem
tudtál három kísérletből felállni,
buktad a pénzed, 10 nyugatnémet
márkát. Jól síeltem havon, így nem
okozott gondot az első páros léces
start. Az első öt percben úgy éreztem, leszakad a karom a hullámos
tengeren, de az adrenalin dolgozott
bennem. A hajó kivitt a nyílt vízre,
szlalomozni kezdtem. A hajóvezető
mutatta a karjával, hogy vége a körnek, csinált egy hirtelen fordulót.
A több mint 20 méter hosszú kötél
végén úgy felgyorsultam, hogy
könnybe lábadtak a szemeim, ráadásul beakadtak a léceim a strand
cápahálójába, én pedig lenyűgöző
légi út végén a sikoltozó strandolók
között landoltam. Ez az élmény
tényleg egy életre szólt: egy újítás
révén jelentős összeghez jutottam,
és miután hazajöttünk a nyaralásról, a római parti bizományi
áruházban vettem egy gyönyörű
norvég motorcsónakot. Sajnos csak
35 lóerős motorral volt felszerelve,
ami sem az egyléces, sem a mezítlábas csúszászhoz nem biztosított elegendő erőt, ám „segített” az állam:
életbe lépett egy új törvény, amely
a GMK-vállalkozásoknak vámmentességet adott gépek beszerzésére.
Előbb egy 80, majd egy 150 lóerős
motorcsónakmotort vettem.
Mi volt az az újítás, amelynek
a honoráriumából motorcsónakot
lehetett venni a 80-as évek elején?
Az illatosított papírzsebkendő az én
szolgálati szabadalmam. Jelentős
összeget kaptam tíz éven át, tulaj-

Hogyan lett a vízisí szolgáltatásból hajós klub?
A vízisíiskola kiépített úszóstégrendszerénél egyre több nyugati
motorcsónak kért engedélyt
kikötésre egy vagy több éjszakára.
1984-ben nem volt a Dunán egyetlen jachtkikötő sem. Reagáltunk az
igényre, bérbe vettünk egy vízparti
ingatlant a Vízügyi Igazgatóságtól – ott, ahol most a Wiking Yacht
Club szentendrei kikötője működik.
Kikötőépítésbe fogtunk. A Vízügyi
Kutató Központtól vettünk egy
kiselejtezett lakóhajót, amit két év
kemény munkájával átalakítottunk.
A barátaink segítettek a Duna-parti
ingatlanon a hatalmas korhadt parti
fűzfákat kivágni, terepet rendezni,
a hajótestet kívül-belül lefesteni,
lambériázni, hajópadlót csavarozni. Ez a hajó lett nagyjából 20
évig a szentendrei kikötő fogadó
objektuma kabinokkal, irodákkal,
tetőteraszos zuhannyal, étteremmel,
konyhával, tálalóval, étellifttel,
bárral.

WIKING-ALAPÍTÓ ÉS
KÉT FIA: VARGA IST VÁN ,
MIKLÓS (BALRA) ÉS VIKTOR

donképpen ezt a tőkét forgattam be
a hajós vállalkozásba.
Hány szabadalma van?
Tíz fölött.
Ebből mennyi hajós?
Most megfogott, mert hajós nincs.
Van jó néhány a papíriparban, és
egy komoly a méhészetben is.
A méhészetben?
Apám szülei méhészkedtek, apámnak is volt 20 méhcsaládja. Én 100
családot vettem, és nagyüzemi
méhészkedésbe fogtam. Beletanultam. A méhek anyásítása lett
a szabadalom. Intenzív illatanyagot
fújtunk a kaptárba egy flakonból. Az
illatanyagba speciális párolgáslassító
került, ez az új vegyészeti termék volt
a szabadalom lényege. Az eljárásnak
köszönhetően egyetlen nap sem esett
ki a méhcsaládon belül a petézésből,
a méhanya leváltásakor.

VARGA IST VÁN
A WIKING YACHT CLUB ALAPÍTÓJA.
1947-BEN SZÜLETETT SZENTENDRÉN.
A KANDÓ KÁLMÁN MŰSZAKI FŐISKOLÁN
SZERZETT VILLAMOSMÉRNÖK-DIPLOMÁT,
MAJD TECHNIKUSKÉNT A MAGYAR TELEVÍZIÓNÁL HELYEZKEDETT EL. AZ MTVNÉL NEM TÁMOGATTÁK MÉRNÖK–KÖZGAZDÁSZ TANULMÁNYAIT, ÍGY TEREPET
VÁLTOTT: 16 ÉVIG DOLGOZOTT A PAPÍRIPARBAN. A SZAKMAI RANGLÉTRÁT
VÉGIGJÁRVA A ZUGLÓI VEGYPAPÍR GYÁR
IGAZGATÓJA LETT. 1984-BEN ALAPÍTOTTA MEG A VÍZISÍOKTATÁSSAL FOGLALKOZÓ WIKING SPORT GMK-T, A WIKING
YACHT CLUB ELŐDJÉT. A CÉG IRÁNYÍTÁSÁT 2006-BAN ÁTADTA FIAINAK, AZÓTA
– NYUGDÍJASKÉNT – BÁNYÁSZATTAL ÉS
BÁNYÁSZATI KUTATÁSFEJLESZTÉSSEL
FOGLALKOZIK.

Időben hol járunk?
1987–89.

A hajó is a Wiking nevet kapta?
Pontosan. A hozzá csatlakoztatott
kikötő móló rendszere már alkalmas
volt a magyar és külföldi sporthajós
turisták fogadására. Egész szezonban tele volt a kikötő a vendégek
hajóival, így a Wiking mellé vettünk
egy 50 tonnás kompot, ahol beindult a vízisíiskola és a vízisportos
kölcsönző. Jet ski kikötő is épült,
ahol lehetett motorossal szörfdeszkázni, wetbike-ozni, illetve vízitaxi
és túrataxi szolgáltatást is végeztünk
a festői Dunakanyarban. Elképesztő
népszerű lett a motorcsónak által
vontatott ernyőzés, a parachute,
ami nem volt veszélytelen. A felemelkedésig a vendégnek 4-5 lépést
meg kellett tennie, ami nem mindig
sikerült… A hatóság névre szólóan
letiltott végül erről a szolgáltatásról,
de akkor is csodálatos időszak volt!
Élsportolók és hírességek jártak

Átsiklottunk a Wiking születésének évén. Menjünk vissza 1984be. Mit lát maga előtt?
A Wiking Sport GMK megalapítását és a szentendrei Postás strandot
– ott nyitottuk meg a Dunán az első
vízisíiskolát. Akkoriban Balatonfüred mellett csak nálunk folyt ilyen
oktatás, 1987-ben írtam is egy könyvet „Vízisí kézikönyv” címmel.
Miért Wiking lett a vállalkozás
neve?
Mert azt mondtam: mi is „felfedezők” leszünk, utat mutatunk – a saját országunkban. 1984. augusztus
1-én jegyezték be a Wiking Sport
GMK-t. A korábban említett állami
támogatás révén be tudtam hozni
egy 80, majd egy 150 lóerős motort,
ezekkel profin vontattunk vízisízőt
és ernyőst is. Egyre népszerűbbek
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BÁRMIHEZ FOGTAM,
MINDENBEN
MEGPRÓBÁLTAM ELJUTNI
A CSÚCSRA, ÉS BELEÁLLTAM
A KIHÍVÁSOKBA.
hozzánk. A Dunán megpezsdült végre az élet. Varázslatos időszak volt.
Biztosan van néhány vagány
sztorija ebből az időszakból is.
Rengeteg! Elmesélek egyet. Vízisíoktatás zajlott, éppen pihenő
volt, kávézgattunk a stégen, és
arról beszélgettünk, hogy a 150
lóerős motorcsónakom milyen
sebességgel tud menni. Mondtam
a kedves kuncsaftnak, hogy az
a hullámzástól is függ, de maximum
80–90 km/órával. Ekkor odalépett
hozzám egy férfi, hogy vízitaxival
azonnal vigyem Szentendréről
Budapestre a Vigadó térre. Mennyi
idő? – kérdezte. Tizennyolc–húsz
perc, feleltem. Kételkedett benne,
akárcsak egy másik, vízisíre váró
kuncsaft. Utóbbi kiprovokált egy
fogadást: azt mondta, a Porsche
911-esével előbb ér a Vigadó térre,
mint én a hajómmal. Rendben, de
mi a tét? – kérdeztem. Ha ő nyer,
övé a hajóm, ha veszít, enyém a Porsche, válaszolta. Kezet fogtunk,
megkezdődött a verseny! Huszonegy perc múlva ott voltam a Vigadó
téren, kitettem az utast a kikötőben
és elindultam vissza Szentendrére.
A Porsche ekkor hajtott le a Margit hídról a Vigadó tér felé. Akkor
láttam utoljára a fazont.
A privatizáció időszakát hogy
élte meg ön és a cég?
Amikor elkészültünk a szentendrei jachtkikötővel, mondhatom,
unatkoztam. Találtam egy izgalmas
álláshirdetést, így 1991-ben tíz
pályázó közül engem választottak
meg a Pest Megyei Révhajózási
és Hajóépítő Vállalat igazgatójának. Hozzánk tartozott a Horányi
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Hajógyár is, ahol roncsokat újítottunk fel, megépítettük az első dunai
sétahajót, a Balatont, illetve több
révátkelő hajót is átalakítottunk
városnéző hajóvá. Több mint 60 embernek adtunk munkát a hajógyárban. A feladataim közé tartozott
a vállalat privatizációja is: szerezzek
befektetőt, és az állami céget alakítsam át modern hajózási és hajóépítő
részvénytársasággá. Az 1992-es
bécsi Világkiállítás volt a céldátum,
csakhogy a politika a világkiállítást
és engem is „elfújt”. Sosem érdekelt
a pártállás, hogy ki milyen szakszervezeti vezető: akarsz dolgozni
vagy sem? – nekem csak ez számított. Másoknak viszont pont ez nem
számított. Kirúgtak.
Mit profitált vezetőként ebből az
időszakból?
Nem csak az én életemben volt meghatározó ez az időszak. A sikeres,
de sajnos csak egy szezonon át tartó
budapesti hajós városnézési projekt
olyan tapasztalatokat hozott, amelyek alapján a fiaim később megalapították a Silverline hajós társaságot
a maguk építette katamaránokkal.
Ami engem illet, 1993 augusztusában a végkielégítésből kezdtem el
kiépíteni az óbudai Hajógyári-szigeten a mai Wiking-bázist. Jelentős
befektetés volt, amely tíz év után lett
jövedelmező. Nem szorosan ehhez
a periódushoz köthető, de szülőként
és a hajózási vállalat korábbi igaz-

gatójaként hatalmas büszkeséggel
töltött el, hogy a fiaim néhány éve
megvették a Horányi Hajógyárat, és
ma már sikeresen működtetik.
Az óbudai terjeszkedést men�nyiben befolyásolta, hogy 1993ban a hatóságok betiltották a vízi
sportokat a Duna szentendrei
szakaszán?
A döntés nagy fordulatot jelentett
a Wiking Sport GMK életében, új
célokat kellett találnom. Minél több
kikötő épül, annál több hajós lesz
a vízen, annál több külföldi turista
érkezik, mindenki jól jár a szolgáltatások bővítésével – ez volt az
ars poeticám, ennek szellemében
dolgoztunk aztán a fiaimmal,
Istvánnal, Miklóssal és Viktorral,
akik idővel lediplomáztak, és aktív,
vezető szereplőivé váltak a hajós
üzleti életnek.
Milyen célokat fogalmaztak meg?
Azt, hogy a dunai és a tiszai jachtklubok, valamint a kikötőhálózat
kiépítése révén legyünk piacvezetők. Az 1990 óta működő Wiking
Yacht Akadémia szintén legyen
piacvezető, ismertessük meg minél
több emberrel a hajózás szépségeit
és segítsük őket a motoros és vitorlás hajóvezetői jogosítvány megszerzésében. A Budapest Boat Show
legyen egy olyan közönségvonzó
nemzetközi hajós ünnep, amelynek a Wiking Yacht Club mindig

„A LEGNAGYOBB SIKEREM
A GYERMEKEIM."

kiemelkedő szereplője lehet. Idővel,
a befektetett munkának köszönhetően minden célunk megvalósult.
És ha a kudarcokról kérdezem?
A kudarc az élet része. Jutott belőle
nekem is.
Melyik a legfájóbb?
Nem fejezhettük be gróf Széchenyi
Ödön Hableány nevű hajójának replikáját, amelyet a 2000-es hannoveri
világkiállításra szerettünk volna
elkészíteni.
Meggyűlt a baja a világkiállításokkal.
Van benne valami… Széchenyi
István, a legnagyobb magyar Ödön
nevű fia 1867-ben az általa tervezett
gőzössel 43 nap alatt Pestről Párizsba hajózott. A rakparton hatalmas
tömeg fogadta a Hableányt, Ödön
grófot Jules Verne üdvözölte, a fedélzetén később III. Napóleon császár is
járt. Visszatérve az én történetemre:
éppen sajtótájékoztatót tartottunk,

ahol bejelentettük volna, hogy a hajó
Casco-kész állapotban van, amikor
jött a futár a hírrel, hogy állj, az
ígéretek ellenére nem lesz pályázati
támogatás, a Hableány-programot
törlik. Árverésen el kellett adnunk
a hajótestet, mert ki kellett fizetnünk
azokat, akik addig dolgoztak rajta.

közötti szakaszra hat, nemzetközi
szállodahajók kikötésére alkalmas
nagyhajókikötőt terveztünk. A tervezést és a kikötő létesítési engedélyezési eljárást is én irányítottam,
két kikötőt megépítettem, aztán
2006-ban elmentem nyugdíjba.
A fiaim fejezték be a munkát.

A legnagyobb sikerének mit
mondana?
A négy gyermekemet.

Hány évesen vonta be őket a vízi
életbe?
Nyolc-kilenc évesen már vízisíztek,
10 évesen – ez nem volt egészen
szabályos – hajót vezettek. Minden
téren profik lettek, túlnőttek rajtam.
Ezért is vonultam vissza 60 évesen.
A gyermekeim közül legalább kettő
vezető típus, ezért jobbnak láttam
felosztani a dolgokat, és a háttérbe
húzódni. Azóta bányászattal foglalkozom.

És legfőbb erényének?
Bármihez fogtam, mindenben
megpróbáltam eljutni a csúcsra, és
beleálltam a kihívásokba. Gyakran
keveredtem konfliktusba, mert
reformokat vezettem be – és a változás sokak szemét csípi. Alkotó
és megosztó ember voltam egész
életemben. A kettő együtt jár.

Hajózik még?
Hobbiszinten. Szezonban naponta
többször is kimegyek. A hajózástól
nem lehet elszakadni, a szerelmese
vagyok.

Mi volt az utolsó nagy
Wiking-projektje cégvezetőként?
2004-ben a Duna jobb partján
a Lánchíd és az Erzsébet híd

Y A C

H

T

C

L

U

B

M

A G

A

Z

I

N

46

B

I

Z

T

O

N

S

47

Á G

A

hogy Csobay Balázs, a BRFK
Dunai Vízirendészetének
alezredese látja, a hullámkeltés jellemzően nem rosszindulatból
vagy károkozási szándékból ered,
hanem pusztán vezetéstechnikai
hiányosság következménye. „Néha
nem is arról van szó, hogy minél
lassabban kell menni, hanem arról,
hogy ismerni kell a saját hajónk
menettulajdonságait. Nagyon fontos
a körültekintően megválasztott távolság is, mert akár egy motorcsónakkal
is el lehet menni egy nagyhajó
mellett úgy, hogy az azon tartózkodóknak kellemetlenséget okozunk.
Fokozottan érdemes odafigyelni
azokban az esetekben, amikor
például két eltérő méretű hajó van
egymáshoz kikötve, mert ilyenkor
a magasságkülönbség és a hullámzás
együtt különösen alkalmas a károkozásra” – mondja Csobay Balázs,
amikor a szentendrei kikötőnkben
naponta tapasztalt hullámkeltés
problémájáról beszélgetünk.
A vezetéstechnika elsajátításában
bátran támaszkodhatnak a hajósok
a Wiking Yacht Club kikötőiben
dolgozó kollégáink segítségére, de
hajóvezetői tanfolyamaink között is
megtalálható a manővertréing, mint
kiegészítő képzés.
Nem a büntetés a cél
A 2020-as szezonban Budapesten
és az agglomerációban számos
esetben kellett a vízirendészetnek
hullámvédelmi gondatlanság miatt
eljárnia. Ilyen esetekben 15 ezer forintos bírságra vagy figyelmeztetésre számíthattak azok, akik például
a kikötőből túl nagy hullámokat
keltve távoztak. Néhány esetben
a károkozók ott maradtak vagy
visszatértek a tett színhelyére, ahol
elismerték és megtérítették a hajókban vagy kikötőkben okozott kárt
– így ellenük nem is indult eljárás.
Ha viszont valaki személyi sérülést
okoz, vagy szándékosan károsít egy
másik járművet, az már bűncselekménynek számít, és a bíróság előtt
kell felelnie érte.
A vízirendőrök ezzel együtt
alapvetően a prevencióra helyezik
a hangsúlyt, hiszen nem a bünte-
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NEM A BÜNTETÉS
A CÉL, HANEM
AZ, HOGY A VÍZI
KÖZLEKEDŐK
ODAFIGYELJENEK
EGYMÁSRA.

sporttárs magatartása veszélyes,
akkor is jelentsük be az illető hajót.
Ilyenkor a vízirendészet kollégái
csupán megállítják abból a célból,
hogy a gondatlan vezető javíthasson
magatartásán, hiszen talán nincs is
tisztában azzal, hogy másokra nézve
veszélyes a viselkedése.

A V Í Z I R E N DŐ RÖ K A WI K I N G E K BA R ÁTA I :
C SO BAY BA L Á Z S A LE Z R E D E S É S VA R GA M I K LÓS

HULLÁMVÉDELEM

LEGYÜNK EGY
HULLÁMHOSSZON!
Miközben autóvezetésnél gyakran azonnal szembesülünk
tetteink következményeivel, hajózásnál jóval hosszabb is lehet
az átfutási idő. Például akkor, ha adunk egy kövér gázt a partnál
horgonyzó nagyhajó mellett, és az ott vacsorázó idős hölgynek
a blúzán köt ki a vörösbor, vagy kétszáz méterrel arrébb egy
kajakos kisgyerek a hullámkeltés miatt beborul a vízbe.

tés a cél, hanem az, hogy a vízen
közlekedők odafigyeljenek egymásra. Most, hogy a turizmus a hazai
vizekre koncentrálódik, többen
vagyunk a Dunán és egyéb vizeinken, ezért mindannyiunk érdeke,
hogy betartsuk az írott és íratlan
szabályokat, megóva ezzel egymás
egészségét és értékeit.
Ha megtörtént a baj
Az alezredes hangsúlyozza: ha a hajónk (vagy más hajója) megsérült és
láttuk a károkozót, akkor

mindenképpen tudjunk leírást
adni a vétkes járműről,
ha fotózunk vagy videózunk,
azzal még többet tehetünk a helyzet
rendezéséért,
természetesen hívjuk a területileg illetékes vízirendészetet.
Amennyiben szükséges, a biztonságot veszélyeztető károkat ki
lehet javíttatni, a többivel azonban
érdemes megvárni a vízirendészet
kollégáit és a biztosító képviselőjét.
Sőt, ha nem keletkezett kár, de ez
csak a szerencsén múlt, és a hajós

Mit mondasz, drágám?
Csobay Balázs még egy fontos
dologra felhívja a figyelmet: vannak
olyanok, akik egy-két folyamkilométeren fel-alá száguldoznak a járművükkel, miközben ez a tevékenységük jelentős közlekedési zajjal jár.
Ezt a vízirendészet nem, legfeljebb
a Zöldhatóság bünteti. Mégis, az
alezredes szerint a zajkeltő járművek tulajdonosainak célszerű lenne
átgondolniuk, vajon milyen érzés
lehet az összes többi, pihenni vágyó
ember számára a folyamatos, hangos
motorzaj elviselése. Ahogy az összes
többi esetben, úgy itt is kiemelten
fontos, hogy figyeljünk egymásra,
vegyük tekintetbe a többi közlekedőt
vagy épp érintettet, hiszen mindenkinek az a célja, hogy a pihenésre
szánt szabadidőben nyugodtan, értékesen és biztonságosan élvezhesse
a vízpartot és a vizet.
112
A VÍZIRENDÉSZET MUNKATÁRSAIT ORSZÁGOSAN A LEGGYORSABBAN A 112-ES
SEGÉLYHÍVÓN ÉRHETED EL. A SZÁM
TÁRCSÁZÁSA UTÁN KÉRD A TERÜLETILEG KOMPETENS INTÉZMÉNYT (A DUNA
ESETÉBEN A DUNAI VÍZIRENDÉSZETET),
AHONNAN KAPCSOLJÁK MAJD AZ ILLETÉKES ŐRSÖT.
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Ahogy Miklós is mindig elmondja
a Wiking Yacht Club kapcsán, mi is
nagyon szeretjük azt, amit csinálunk.
Öt éve junior értékesítési menedzserként csatlakoztam az EuroFleet
csapatához, és a szellemiség, hogy
szolgáltatásunkkal könnyebbé és
komfortosabbá tegyük a cégvezetők életét, azóta sem változott.
Előbb-utóbb minden vezető ráébred,
hogy a saját szabadideje a legnagyobb érték, mi pedig széles körű,
prémiumminőségű flottakezelési
szolgáltatásunkkal ebben segítjük

EUROFLEET

MIÉRT FEHÉR
A CÉGES AUTÓ?
Amíg a hajók esetében a víz kékje, a nyár forrósága, a tűző napfény
és az üvegszálú hajótest fehér színezőanyaggal kevert borítása ad
magyarázatot arra, hogy miért fehér a legtöbb hajótípus külső burkolata,
addig a céges autók esetében jogosan merül fel a kérdés időről időre:
körbenézve kis hazánkban miért ezt a színt viseli a flottás járművek
nagy része?

A M I N Ő S É G N É VJ E GY E

T

ipikus kérdés – mondja
mosolyogva Lauscher András,
a kétszeres Superbrands-díjas
EuroFleet Zrt. értékesítési csapatának vezetője, akit a hazai flottapiac
egyik legelismertebb vállalkozásának töretlenül felfelé ívelő sikersztorija mellett a flottafinanszírozás
hajótulajdonosok számára is kiemelkedő értékeiről kérdeztünk. – A járművek fehér fényezésének, ahogy
a hajók esetében is, oka van. Mivel
a flottakezelést, vagyis az autópark
kiszervezésének lehetőségét cégek
választják, így a járművek zöme
reklámhordozóként is szolgál.
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A 2008-BAN ALAKULT EUROFLEET A PRÉMIUM
MINŐSÉGŰ, TELJES KÖRŰ FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁT TŰZTE KI CÉLUL A KKV
SZEGMENS SZEREPLŐI RÉSZÉRE. MÁRA TÖBB
MINT 2000 AUTÓVAL 600 VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA SZOLGÁLTATNAK. A KLASSZIKUS GÉPJÁRMŰ-FLOTTAKEZELÉS MELLETT HŰTŐS TEHERAUTÓ,
ELEKTROMOS AUTÓ, LAKÓAUTÓ, ÉS MOST MÁR
PEDELEC KERÉKPÁR TARTÓSBÉRLETÉRE IS LEHETŐSÉGÜK VAN AZ ÜGYFELEKNEK. A KÉTSZERES
SUPERBRANDS-DÍJAS CÉG 2017-BEN BEKERÜLT
A KKV TOP100 LEGJOBBJAI KÖZÉ, 2020-BAN PEDIG
A BÉT50 – INSPIRÁLÓ VÁLLALATOK KÖZÖSSÉGÉNEK TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

A fehér alapszín egyszerű és
könnyen kezelhető felületet biztosít
a reklámanyagok elhelyezésénél, és
ezzel a színválasztással a többféle
márkából álló flotta esetén is
egységes megjelenést tudhat
magáénak a vállalat, amellyel
lényeges megtakarítást biztosíthatunk partnereink számára.
A Hovány-cégcsoport tagjaként
ott vagytok mindenhol. Sorra
hozzátok el a legkiválóbbaknak
járó díjakat, legutóbb a Bisnode
részéről AAA minősítést kaptatok.
Mi a titkotok?

LAUSCHER
ANDRÁS

őket nap mint nap, immár több mint
2000 járművel országszerte.
Számos cég választja a tartós
bérletet, mint járműfinanszírozási formát. Tekintettel arra,
hogy klubtagjaink jelentős része
vállalatvezető, a flottakezelés mely
pozitív tulajdonságait emelnéd ki
számukra?
Minél felelősségteljesebb munkát
végzünk, annál értékesebbé válik
az időnk. A flottázással is időt
takarítunk meg, hiszen az EuroFleet
dedikált flottamenedzserei minden
autós ügyet levesznek a cégtulajdonos válláról. Márpedig a vezetőknek
ez a legfontosabb. Ahogy a legtöbb
tulajdonos a hajóval kapcsolatos
szervizelési munkákat is a hajószerviz profi szakembereire bízza
ahelyett, hogy maga állna neki javítgatni, úgy a járműflottázás során
is csak a tankolás és a biztonságos
vezetés az, amire összpontosítania
kell. Jó érzés, amikor a hétköznapok
terheit biztonsággal átháríthatjuk,
és csak a kellemes, értékes időtöltésre koncentrálhatunk.
Melyek azok a biztonságot nyújtó
szolgáltatások, amelyek az igazi
prémiumérzést nyújtják?
Az időmegtakarításon túl a flottakezelés legnagyobb hozzáadott értéke
a biztos elindulás és célba érkezés.
Éppen ezért mi mindig útra készen
állunk, ha bármilyen fennakadás
vagy baj történne. Mindig van
megfelelő mennyiségű és minőségű csereautónk, szükség esetén
kollégáink szívesen intézkednek az
ügyfél helyett.
Túl a megfelelő színen, mit
javasolsz, milyen autót érdemes
a közeljövőben választani?
A beszerzés során három érdemi
szempontot célszerű figyelembe
venni, ugyanis ezek határozzák meg
a teljes költséget (TCO). Az első,
hogy a felhasználó éves szinten milyen távot megy az autóval. A második, hogy milyen méretű járműre és
felszereltségre van valójában szükség, a harmadik – egyben a legmeghatározóbb költségtényező – pedig

az, hogy a kiválasztott járműnek
milyen az értéktartása, mennyire
keresett a piacon három-négy éves
korában, használtan. Ha mindez
megvan, már lehet specifikálni
a választást, hiszen hajótulajdonosként például az is fontos lehet, hogy
az autó a hajó mozgatásához milyen
kapacitásokkal rendelkezzen. Nem
véletlen, hogy a cégvezetői szegmensben továbbra is a SUV-ok
törnek előre, hiszen amellett, hogy
kényelmet és biztonságot nyújtanak a család minden tagja számára, mind teljesítményben, mind
kialakításában kiválóan alkalmasak
a hajók vontatására. Márka- és típusválasztáskor javasoljuk kollégáink
bevonását, hiszen ahogy hajóválasztáskor a Wikingek, úgy járműválasztáskor az EuroFleet kollégái
is hasonló alapossággal nyújtanak
segítséget, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket és a személyre
szabott igényeket. Na meg a rejtett
járműkészletünket (nevet).
Amikor ott áll az ügyfél, hogy
döntést hozzon cége flottafinanszírozását illetően, szakemberként
mit javasolsz? Mire figyeljen az
ajánlatok összehasonlítása során?
Sok jó flottafinanszírozó működik
a piacon, de nehéz az almát az
almával összehasonlítani. Talán
a legfontosabb, amit a flottafinanszírozó káderezésén és stabilitásának ellenőrzésén túl megtehet, az
az, hogy megnézi, mit tartalmaz
korlátlan, illetve korlátozott mennyiségben a szerződés. Ez a csereautók
tekintetében jellemzően neuralgikus
pont, és egy elhúzódó kárrendezés
során igenis jelentős anyagi vonzattal járhat. Ha például a szerződés
a kárrendezés időtartamának csak
egy részére biztosítja a csereautót, az
a végén az ügyfélnek akár sokba is
kerülhet.
Az EuroFleetnél erre mi a bevett
gyakorlat?
Mi addig biztosítjuk a csereautót,
amíg az ügyfél autójának javítása
befejeződik. Nálunk ez teljesen
természetes, ráadásul mindezt többletköltség nélkül garantáljuk.
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COBALT R6

AMERIKA
KRÉMJE
A Cobalt újdonsága, az R6 magasra teszi a lécet kategóriájában, sőt,
voltaképpen nem hagy helyet az érveknek, hogy mást válasszunk, ha
ilyen méretű sporthajót keresünk.

T

együk a szívünkre a kezünket, és valljuk be: sokan erős
előítéletekkel viszonyulnak
az amerikai autókhoz... Bár számos
legendás modellt kitermelt elsősorban Detroit évszázados múltra
visszatekintő nagyüzeme, többek
szemében a mindenképpen erős és
robusztus járgányok minősége,
részleteik kidolgozottsága, beépített
anyagaik tartóssága nem ér fel
európai vagy japán vetélytársaiéhoz.
A hajók terepe azonban egészen
más világ, hiszen éppen a Kansas
állambeli Neodesha városában,
tengertől és óceántól távol, a nagyjából Oklahoma City és Kansas City
között félúton elhelyezkedő Cobalt
üzemeiben bizonyítják immár
régóta, hogy termékeik nemcsak
állják az összehasonlítást, de rendre
etalonként is szolgálnak az öreg kontinens patinás gyártói számára is.
Ez a kis ékszerdoboz, az R6-os
mindenekelőtt sportos, de nem
elégszik meg ennyivel, hiszen olyan
elegánsra, már-már fényűzőre sikeredett, annyira ízléses és kikezdhetetlen minőségű, hogy semmilyen,
a nagy vízen túli sztereotípiának
nem ad helyet. Izgalmas „diszkóhajó”, ami számos innovációval,
exkluzív funkcióval és nem várt
praktikummal kényezteti utasait.
Bulijárat
A karcsú, atletikus testű Cobalt R6
egyik legnagyobb erénye, hogy
hatalmas térrel áll használói rendelkezésére. Azon túl, hogy – látszatra
szinte hihetetlen módon – tizennégy(!) személy fér el kényelmesen
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rajta, a kikapcsolódást teljessé tevő
sporteszközöknek is számos tárolóhelyet kínál. Persze, könnyen lehet,
hogy egy pillanatra sem kívánkozik le a fedélzetről senki az utazás
tartama alatt, hiszen a gyakorlatilag
mindenfajta forrással kompatibilis
hangrendszer annyira rendben van,
olyan mélynyomókat és magassugárzókat építettek be, amelyek
hangzása egy koncertteremnek
vagy arénának is becsületére válna.
És miközben szól a zene, igazán
együtt lehet a társaság, hiszen
a legfinomabb bőrbe kötött ülőgarnitúrák elrendezésének köszönhetően senki sem kerül körön kívül,
azaz a közösségi élmény valóban
mindenkié. Ha már a jó minőségű
és magas szinten kidolgozott üléseknél tartunk, meg kell említeni az
egész hajóból áradó exkluzivitást,
amit a beépített anyagok adnak.
A technikai részletek kompozit, kevlár és üvegszálas elemei tökéletes
harmóniában állnak a kárpitokkal,
szőnyegekkel éppúgy, mint a pilóta-érintőgombokkal és képernyőkkel operáló, leheletfinoman
működő vezetői környezetével. Még
az úszóplatformra is olyan érzés
rálépni, mintha egy sokkal drágább
és egyedibb jachton tennénk.
A külső méreteit meghazudtolóan tágas R6 mind a tizennégy
utasa a legnagyobb kényelemben
és minden részletre kiterjedő
kiszolgálásban élvezheti a kirándulást, természetesen italhűtő, stabil
pohártartók, tágas napozóhely és
nagy méretű árnyékoló áll rendelkezésükre.

AZ R6 MIND
A TIZENNÉGY UTASA
A LEGNAGYOBB
KÉNYELEMBEN ÉS
MINDEN RÉSZLETRE
KITERJEDŐ
KISZOLGÁLÁSBAN
ÉLVEZHETI
A KIRÁNDULÁST.
TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
A W IK ING YA LEGYEN.
HOGY A TIÉD
EI ISTVÁ N T
K ER ESD RÉD 6059-ES
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S Z Í V E K K I R Á LY N Ő J E
NOHA A COBALT R6-OST MASZKULIN JELENSÉGGÉ TESZI A TELJESÍTMÉNYE, KECSES VONALAIT
ELNÉZVE FELIDÉZI BENNÜNK AZ ÉVSZÁZADOKRA
VISSZATEKINTŐ HAGYOMÁNYT, AMELY SZERINT
A HAJÓKNAK NŐI NEVEKET ADNAK. NOHA MINDEN
KÉTSÉGET KIZÁRÓAN NEM BIZONYÍTHATÓ, HONNAN ERED A SZOKÁS, DE A KÖZKEDVELT MAGYARÁZAT SZERINT A (KIZÁRÓLAG) FÉRFI KAPITÁNYOK ELŐSZERETETTEL NEVEZTÉK EL HAJÓIKAT
KEDVESÜK, SZERELMÜK UTÁN. MÁS FORRÁSOK
SZERINT A KORABELI HAJÓK ORRÁN ELHELYEZETT, MÍVESEN MEGMUNKÁLT NŐALAKOKKAL
AJÁNLOTTÁK AZ ISTENEK KEGYÉBE A HAJÓKAT, ÉS
IGAZÁBÓL EZEKNEK A FARAGVÁNYOKNAK ADTAK
NEVET. BÁRHOGY IS VOLT, EGY ISMERETLEN SZERZŐ SORAI ÉRZÉKLETESEN RÁVILÁGÍTANAK, MIBEN
IS HASONLÍT EGY HAJÓ EGY NŐRE:
„MINDIG NAGY A NYÜZSGÉS KÖRÜLÖTTE, FÉRFIAK
HADA VESZI KÖRÜL, CSÍPŐJE VAN ÉS „FŰZŐT”
(KÖTÉLZETET) VISEL, A JÓ MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN FESTÉK VAN RAJTA, S KELL EGY ERŐS FÉRFI
AZ OLDALÁRA.”

AZ R6-OS
MINDENEKELŐTT
SPORTOS, DE NEM
ELÉGSZIK MEG
ENNYIVEL.

Vele van az erő
Bármennyire is kényelmes és kényeztető a Cobalt R6-oson pihenni,
mégiscsak sporthajóról van szó,
amit, a motort beindítva, azonnal
bizonyít is. A gyártó filozófiája
értelmében a vásárló eldöntheti,
hogy milyen és mekkora teljesítményű erőforrásra van szüksége, és
ennek fényében választhat a négyféle teljesítménnyel elérhető Volvo
Penta, valamint a hasonlóan erős
MerCruiser motorok közül.
Ennek megfelelően 283 és 430
lóerő között kalibrálhatjuk a teljesítményszintet, azaz könnyen
beláthatjuk, hogy a „leggyengébb”
is bőven elég a dinamikus hajózáshoz. Az R6-os azonban a 430 lóerőt
is magabiztosan uralja, sem a hajó
stabilitása, sem a manőverezhetősége nem szenved csorbát nyélgázon
sem. Az alapfelszereltséghez tartozó tűzoltó berendezés és gyújtásbiztonsági kapcsoló nyilván kellő
elővigyázatosság, attól azonban
nem kell tartanunk, hogy a kevlárral erősített hajótest bármilyen
körülmények között kiszaladna
alólunk.
A néhány éve a Malibu Boats
szárnyai alá tartozó Cobalt Boats
1968-as alapítása óta tartja magát alapfilozófiájához, miszerint
hajóiknak a kimagasló minőség
és a technikai tökéletesség mellett
a legnagyobbaknak is kell lenniük
a kategóriáikban. Az R6-ost kipróbálva megállapíthatjuk, hogy ezeket
a törekvéseket újabb, számos gyártó
számára elérhetetlen magasságokba
emelte a cég.
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B U LIJÁ R AT
AKÁR 14 FŐNEK
EXKLUZÍV
„ÉKSZERDOBOZ”

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 7,85 M
MAGASSÁG: 2,59 M
MERÜLÉS: 0,48–0,90 M
TÖMEG: 2631 KG
TELJESÍTMÉNY: 283–430 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 227 L
FRISSVÍZ-KAPACITÁS: 38 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 14 FŐ
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VÍZ ÉS PART HOVA FEJLŐDÜNK?

ÉLŐ K A PCSOLAT
Kihasználják-e, keresik-e, meglátják-e a helyzetükből adódó lehetőséget a vízparti települések önkormányzatai
Magyarországon? Építenek-e a hajós közösségre? Nos, a válasz: az igény nagyon sokszor megvan erre,
a megvalósításhoz azonban jól jöhet a rutin és a segítő tanács, na meg a DunApp mobilalkalmazás.

E

gymás mellett élés? Egymást
erősítve élés? Az előbbi is
gyakori, ám az utóbbi lenne
igazán kívánatos. Pláne, ha a hajós
közösség és a Duna menti települések együttműködéséről-együttéléséről van szó. Bár elméletben meg
lehet lenni a másik nélkül, ez egy
kicsit mégis olyan, mint a hajózás:
lehet élni nélküle, de minek? Nem
is kérdés: víz és part között élő
kapcsolatnak kell lennie!
A Wiking Yacht Club égisze alatt
2020 júniusában elindított DunApp
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mobilapplikációnk kapcsán éppen
ezért látunk óriási potenciált a területfejlesztésben, és ezért kezdtünk
tevékenykedni az app promotálásával párhuzamosan ezen a téren is.
Elsődleges célunk az együttműködés során, hogy a Duna menti,
vízparti települések önkormányzataival találkozzunk és bemutatkozzunk, hiszen a hajósoknak szükségük van a DunAppon keresztül
bemutatott programokra és kikötői,
szálláshelyi, éttermi infrastruktúrára – legalábbis ha vannak ilyenek,

az jelentősen megnöveli a desztináció értékét. A települések mindezért
cserébe egy erős, népes és nem utolsósorban fizetőképes közösséggel
kerülhetnek – on- és offline – tartós
kapcsolatba.
Nyerő helyzetet teremtünk
Win-win, mondhatjuk, hiszen
a DunAppal mindenki nyer: a hajós
értékes vízi és szárazföldi programokat, a szolgáltatók ismertséget,
a települések pedig vadiúj kikötőket, és a kikötőfejlesztéshez kap-

csolódó értékes „Hogyan csináld?”
tapasztalatokat. Ezek ugyanis mindmind benne vannak a csomagban!
De nézzük, hogy a települések
szempontjából melyek a fontos információk, illetve, hogy mit is akar
vajon a hajós?
Miért áll meg a hajós?
Mi vonzza oda egy településre?
Milyen szolgáltatásokat szeretne kapni?
Milyen szolgáltatási színvonallal lehet „odacsábítani”?
Milyen programokra vevő?
Hol köt ki a hajós?
Milyen kikötői infrastruktúra
áll rendelkezésére?
A fentiekhez milyen általános
infrastruktúra szükséges, hogyan
lehet azt kiépíteni, majd fenntartani,
és milyen legyen az árképzés?

Ezt a komplex know-how-t sok
esetben hosszú évekbe, évtizedekbe
telik megszerezni, a Wiking Yacht
Club kikötőinek több mint 30 éves
tapasztalatai alapján azonban
éppen ebben segítjük az önkormányzatokat a kikötőfejlesztéshez
kapcsolódó szaktanácsadással, és
az adott település jellegzetességeit
maximálisan figyelembe vevő folyamatos, közös ötletbörzével.

A HAJÓSOK
KIKÖTŐBE
CSÁBÍTÁSA CSAK
AZ ÚT FELE, MERT
LEGALÁBB ENNYIRE
FONTOS, HOGY AZ
ADOTT TELEPÜLÉSEN
A HELYIEK IS VÍZRE
SZÁLLJANAK.

Közös (vízi)úton
Az önkormányzatok igényeinek
megfelelően mind a kikötőfejlesztésre, mind az applikációban való
megjelenésre vonatkozó ajánlatok
rugalmasan igazodnak az adott
település büdzséjéhez, valamint
a térség adott pályázati lehetőségeihez, oly módon, hogy ha szükséges,
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MIT ADUNK ÉS TESZÜNK?
KAPCSOLATBA LÉPÜNK AZ ÖNKORMÁNYZATOK-

KAL.
SEGÍTÜNK FELMÉRNI A TURISZTIKAI ÉS INF-

RASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKET,
MEGKERESSÜK AZ ERRE MEGFELELŐ HELYEKET.
SAJÁT LÉTESÍTMÉNYEINKET HASZNÁLJUK REFERENCIAKÉNT, AJÁNLATOT TESZÜNK KIKÖTŐTELEPÍTÉSRE, KIKÖTŐFEJLESZTÉSRE, TURISZTIKAI
CÉLÚ HAJÓK MEGÉPÍTÉSÉRE. A WIKING YACHT
CLUB ÁLTAL 2020 TAVASZÁN ÁTVETT ÉS ÚJRAINDÍTOTT HORÁNYI HAJÓGYÁR SEGÍTSÉGÉVEL
A TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSEN ÁT A TELEPÍTÉSIG ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSIG EGY KÉZBEN
VAN A FOLYAMAT.
AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁLLÁS- ÉS VENDÉGLÁTÓHELYEIKKEL, PROGRAMAJÁNLATAIKKAL
BEKERÜLHETNEK A WIKING YACHT CLUB ÁLTAL
FEJLESZTETT ÉS 2020 JÚNIUSÁBAN ELINDÍTOTT
DUNAPP MOBILALKALMAZÁSBA, VALAMINT
A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ONLINE ÉS OFFLINE
KOMMUNIKÁCIÓBA.
A HAJÓSOK CÉLOKAT ÉS ÉLMÉNYÖTLETEKET
KAPNAK, A TELEPÜLÉSEK PEDIG VENDÉGEKET, SZÁRAZON ÉS VÍZEN. HA PEDIG ELINDULT
A KÖZÖSEN MEGTERVEZETT RENDSZER, ANNAK
MŰKÖDTETÉSÉHEZ, AZ ÜZEMELTETÉSHEZ ÉS
A MEGFELELŐ ÁRKÉPZÉSHEZ IGÉNY SZERINT
AKÁR SZAKTANÁCSADÁS IS KAPCSOLÓDHAT.

K E LL A K A P OC S A PA R T TA L ,
ÉS KELL A KAPOCS A VÍZZEL

akár több ütemben is lehívhatóak
legyenek.
Aztán jöhetnek az ötletek!
Már csak azért is, mert az önkormányzatoknak érdemes „nagyban
gondolkodni”, merészebb terveket
szövögetni, mivel ezzel a komplex
együttműködéssel olyan közösséget szólítanak meg, amely tagjainak
kiemelten fontos az érzés, hogy
magas minőséget kapjon, értékes
programok közül válogathasson,
élménnyel tölthesse meg a szabad
idejét, és mindezek mellett kimagasló infrastruktúra biztosítsa a kényelmét. Hogy a hajós úgy érezze és
elmondhassa, megérte a látogatás.
Ha pedig megérte, akkor lesz miért
visszatérnie.
Hajós kultúrateremtés
A hajós oktatás, egy vizsgaközpont
vagy a Wiking Yacht Club Hajós
Akadémia mintájára egy oktatási
bázis kialakítása szintén a településfejlesztési koncepció része lehet,
hiszen hozzájárulhat ahhoz, hogy
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H A M E G É R TE A L ÁTOGATÁ S ,
A H A J ÓS N A K LE SZ M I É R T VI S SZ ATÉ R N I E

a helyiek ne csak a víz mellett, de
a vízzel együtt is éljenek.
Mindez így együtt már nem
„csupán” területfejlesztés, hanem
kultúrateremtés.
A hajósok kikötőbe csábítása
ennek fényében csak az út fele, mert
legalább ennyire fontos, hogy az

adott településen a helyiek is vízre
szálljanak. Kell a kapocs a parttal,
és kell a kapocs a vízzel. Így válhat
valósággá a cél, amit a DunApp
fejlesztésével tűztünk magunk elé,
hogy a Dunát magasabb szintre
emelve, egymást erősítve éljünk.
Hiszen ez mindenkinek jót tehet.
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egyedi készülékekben, hanem rendszerben gondolkodik. A klasszikus
NMEA hajós hálózatok kiépíthetőségén túl akár a hajós funkciókkal
is felvértezett Garmin órákon is
láthatóak a rendszeradatok, sőt, az
óráról bizonyos funkciók – beleértve
akár a Fusiont is – vezérelhetők is.

GARMIN

LENDÜLETBEN
VÍZEN ÉS SZÁRAZON!
A Garmin a 2000-es évek elején vezető polgári navigációseszköz-gyártó cégként elsősorban
szabadtéri, hajós, valamint autós navigációs megoldásairól volt ismert. A profil az elmúlt 20 évben
jelentősen bővült – a hajósok, az amatőr és profi sportolók mérhetetlen örömére.
Nulla mérföldkő
A Navi-Gate Kft. 1999 februárjában
alakult, fő profilja már létrejöttekor
a Garmin GPS-ek forgalmazása volt.
2001 januárjától a Navi-Gate Kft. kiemelt forgalmazási jogot kapott
a Garmin termékeire Magyarországon – kivéve a repülésben használatos GPS-eket. 2001 márciusában
a cég elkészítette Magyarország
első, navigációs készülékekbe
tölthető térképét, így az Egyesült
Államok, Kanada és számos nyugat-európai ország után a magyar
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felhasználók is megismerkedhettek
a GPS-navigáció előnyeivel.
A cég 2007-től kizárólag
a Garmin termékeire fókuszál.
A Garmin-út
A Garmin – mint vezető polgári navigációseszköz-gyártó cég – a 2000es évek elején főként szabadtéri,
hajós, illetve autós navigációs
megoldásairól volt ismert. Ezen
profilokat megtartva és napjainkban is fejlesztve a hangsúly jelentős
mértékben a sport- és fitnesz

készülékek, illetve az okosórák
felé tolódott. Ebben a kategóriában
egyedülállóan széles termékpalettával rendelkezünk, a legegyszerűbb sportórától a multisport
óráig, valamint különleges, exkluzív
modellekig. Emellett jelentős fejlődésen mentek keresztül a Garmin
kerékpáros komputerek, valamint
a hajóskészülékek (navigációk,
halradarok) is, egyre szélesebb kört
elérve. Az utóbbi években a Garmin a luxusórák kategóriájában is
megjelent, jelenleg ezen termékkör

Növeljük a fordulatszámot
2020 tavaszától kezdődően – miután
a Garmin megvásárolta a neves
holland gyártót – cégünk látja el
a kerékpáros körökben ismert és
elismert Tacx beltéri trénerek (görgők) magyarországi képviseletét.
Várunk minden kedves érdeklődőt gyönyörű, új, budapesti
bemutatótermünkben.

B E M U TATÓT E R E M

NAVI-GATE KFT.
1133 BUDAPEST,
H EGE DŰS GY U L A U TC A 89/A
W W W.GA R MI N. HU

prémium anyaghasználattal rendelkező – ugyanakkor a csúcskategóriás sportórák tudását és további
különleges szolgáltatásokat is biztosító – családja a Marq-sorozat.
Hajós fejlesztések extrákkal
A hajózáshoz és a horgászathoz
kapcsolódó Garmin termékek köre
is jelentősen bővült az évek során.

A kínálat az egyszerű halradaroktól a térképkezelésre is képes
navigációseszközökön át a komplett
hajózási rendszerekig terjed, amelyek olyan extrákkal is kiegészíthetők, mint a szélmérő, az autopilot,
a trolling motor vagy az idő közben
a Garmin családhoz csatlakozott
Fusion hajós hangrendszerek.
A készülékek számos verzióban,
különféle méretekben és tudásszintekkel érhetők el, így a választás az
igényekhez és a hajó adottságaihoz
igazítható. Lényeges szempont,
hogy a Garmin a hajózás terén sem

HASZNÁLD A WYC
K L U B K Á R T YÁ D !
GARMIN TERMÉKEK ONLINE VÁSÁRLÁSAKOR HASZNÁLD WYC KLUBKÁRTYÁD, ÉS
ÉLVEZD A KEDVEZMÉNYEKET!
RÉSZLETEK ITT:
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HAJÓS KISOKOS

DUNAPP:
K ALAUZ
A ZSEBBEN
Mi van a vízen, és mi van a vízen túl? A „Mit lehet itt csinálni?” kérdést
néha még a legjobban felkészült (vízi)túrázók is felteszik maguknak.
A Wiking Yacht Club által fejlesztett DunApp mobilapplikációban
ők is megtalálják a választ. Útikalauz a telefonon, telefon a zsebben.
Indulhatunk!

E

lindulunk Esztergomból, a cél
Nagymaros. A Dunakanyar
leglátványosabb részét járjuk
be. Sokaknak aligha kell bemutatni
az útvonalat – a bal parton a határon túl a Burda, majd Szob, az Ipoly
torkolata, Zebegény, a jobbon
Pilismarót és Dömös tűnik tova,
balról a Hegyes-tető és a Szent
Mihály-hegy tömbje a Remete-barlanggal, jobbról a Hideglelős-kereszt és távolabbról a Prédikálószék
néz le ránk, a Börzsöny és a Visegrádi-hegység legjobb dunai kilátásait felkínálva. De milyen programokat tudunk szervezni, ha nem
csak a tájban szeretnénk gyönyörködni? Van-e a közelben jetskizési
vagy más vízisportolási lehetőség,
bulihelyszín, kijelölt bográcsozóhely, vagy 24 órás őrzés, ha kell?
Súgó, ami mindig kéznél van
Az előbb említett dilemmák felés megoldásában segít a Wiking
Yacht Club által fejlesztett, Android
és iOS-okoseszközökre egyaránt
ingyenesen letölthető DunApp
mobilalkalmazás.
A fenti példánál maradva:
a DunApp egyből „súg”, miszerint
legnagyobb folyónkkal másképp is
megismerkedhetünk, mint ahogy
azt addig gondoltuk.
Az applikációt letöltve ugyanis könnyen megtaláljuk a túlpart
tudásközpontját (Börzsöny Múzeum, Szob), elindulhatunk túrázni
(Dömös, Rám-szakadék; Szokolya–
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Királyrét, erdei látogatóközpont,
az újonnan átadott kilátó, no meg
a kisvasút is újraindul), válthatunk
egy kicsit extrémebb terepre (Visegrád, Bobpálya; jet ski Nagymaroson)
vagy épp kereshetünk magunknak
büfét, szállást, kávézót, cukrászdát
és éttermeket. Akár kombinálhatjuk
is az erdei sétát, a kilátást és a gasztroélményt (Vaskapu Menedékház,
Esztergom; Nagyvillám Étterem,
Visegrád), ha partra szálltunk, de
felkutathatjuk a szállásokat, megnézhetjük a programok között, hogy
épp milyen gasztronómiai, kulturális vagy éppen sporteseményeket rendeznek a folyó két partján,
na meg attól távolabb.

GYAKRAN ATTÓL ÉRZÜNK VALAMIT IGAZÁN A SAJÁTUNKNAK, HA MAGUNK
IS HOZZÁJÁRULHATUNK ANNAK LÉTREJÖTTÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ. A DUNAPP
IS KÖZÖS KINCSÜNK:
BÁRKI AKTÍV FORMÁLÓJA LEHET...
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NAUTICA YACHTKIKÖTŐ
DUNA MÚZEUM

SZOKOLYA–KIRÁLYRÉT
BÖRZSÖNY MÚZEUM

SZOB

Könnyűszerrel tervezhetünk akár
többnapos programokat is, maximálisan kihasználva a DunApp kínálta
lehetőségeket – és az appban hamarosan elérhető kedvezményeket!

KIRÁLYRÉTI
ERDEI VASÚT

KISMAROS

VERŐCE

ZEBEGÉNY

KISOROSZI

NAGYMAROS
PILISMARÓT

DUNABOGDÁNY

VÁC

VISEGRÁD
DÖMÖS

ESZTERGOM

RÁM-SZAKADÉK

MAROS
YACHT
KIKÖTŐ

DOBOGÓKŐ

VISEGRÁDI
BOBPÁLYA

DERECSKE

TAHITÓTFALU
WIKING YACHT CLUB

LEÁNYFALU

SZŐDLIGET

SURÁNY

ZSIVÁNY-SZIKLÁK

PILISSZENTKERESZT

SZENTENDRE

GÖD

WIKING YACHT CLUB
KIKÖTŐK – HAJÓ ÉS JET SKI

SZIGETMONOSTOR

JET SKI: A DUNAPPBAN A KIKÖTŐI
INFORMÁCIÓKNÁL TALÁLHATÓ
„JET SKI” FELTÜNTETÉSE AZT
JELENTI, HOGY AZZAL IS MEG LEHET
ÁLLNI, KI LEHET KÖTNI.
TÚRA, ERDEI SZABADIDŐS
PROGRAMOK
MÚZEUMOK

AJÁNLÓ – DUNAKANYAR

Tervez és mutat
A programtervezésen túl a GPS-alapú applikáció közvetlenebb módon
is segíti a dunai hajósokat. A felhasználók könnyen megtalálják
a sólyázási, daruzási lehetőségeket, látják a folyamkilométereket,
a bóják elhelyezkedését és a kijelölt
hajózási útvonalat. Részletekbe
menően tájékozódhatnak a dunai
kikötőkről és azok szolgáltatásairól,
előre megrendelhetik hajójuk tankolását, miközben már kereshetik is
a vízisportolásra alkalmas szakaszokat, ahol vízisízni, vagy akár jet
skizni is tudnak. Igen, a DunApp az
éttermek, szállások és szabadidős
programok mellett a vízisportolási
lehetőségeket mint helyszíneket is
tálcán, vagyis mobilappon kínálja.
Közösségépítés
Gyakran attól érzünk valamit igazán
a sajátunknak, ha magunk is hozzájárulhatunk annak létrejöttéhez, működéséhez. A DunApp is közös kincsünk: bárki aktív formálója lehet, az
app ugyanis a regisztrációt követően
lehetővé teszi, hogy a magyarországi

S .O. S . – H O GYA N K É R J
SEGÍTSÉGET?
1. T
 ÖLTSD LE A DUNAPPOT AZ OKOSTELEFONODRA.
2. R
 EGISZTRÁLJ BE E-MAIL-CÍMEDDEL VAGY
FACEBOOK-FIÓKODDAL, ÉS A MENÜBEN ADD MEG
HAJÓD ADATAIT.
3. H
 A BAJBA KERÜLTÉL, A TÉRKÉP JOBB ALSÓ SARKÁBAN KLIKKELJ A NAGY PIROS S.O.S. GOMBRA.
4. A
 TELEFONOD AZONNAL HÍVJA A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ANYAKIKÖTŐDET, ENNEK
HÍJÁN A HAVÁRIA ESETÉN 0–24-BEN ELÉRHETŐ
WIKING-DISZPÉCSERT.

Duna-szakaszon tapasztalatainkat
– köztük a veszélyzónákat és azok
elkerülésének javaslatát – megos�szuk hajóstársainkkal.
Nem véletlen, hogy bő fél évvel
az indulását követően a DunApp
Facebook-oldala összetartó, erős
közösséggé fejlődött, ahol a felhasználók a minőség mellett egymásra
is figyelnek.
Az alkalmazás egyik leghasznosabb – és a közösség összetartozását
erősítő – funkciója a közösségi veszélybejelentő, amely segítségével
a hajósok a közlekedési appokhoz
hasonlóan jelezhetik társaiknak
a veszélyes helyeket és helyzeteket,
és annak elkerülésére javaslatot is
tehetnek. Konkrét példákkal élve:
a zátony, a kőgát, az alacsony víz
állásnál gondot okozó homokpad,
a bójaátrendezések, a figyelmeztetések a sportolásra kijelölt területeknél egytől egyig „felkiáltójeles” té-

telek, melyek kapcsán akár a „piros
gombot” is megnyomhatjuk – szó
szerint, az applikációból ugyanis
havária esetén segélyhívást is
indíthatunk.
De ezzel még mindig nem értünk
az app által nyújtott szolgáltatások végére: ha szükségünk van rá,
a Hajózási Szabályzat is elérhető az
alkalmazásban, melynek fejlesztői
a külföldi hajósokra is gondoltak,
a DunApp ugyanis a magyar mellett angol nyelvű verziót is kapott.

Folytassa, app!
Bár a Dunáról kapta a nevét, az
alkalmazás ajánlatai nem korlátozódnak a folyó partjaira. Már most
Bázakerettyétől Algyőig, Villánytól
Egerig, termálfürdőktől pincészetekig járhatjuk be virtuálisan az országot, az igények és a hajós közösség
visszajelzései alapján pedig a fejlesztések folytatódnak: az alkalmazás szezonon kívül (de ha akarjuk,
szezonban is) országos turisztikai
appként működik vízen és szárazon,
nyáron és télen, az év 365 napján.

T Ö LT S D L E
A DUNAPPOT!
MAGYARORSZÁG ELSŐ HAJÓS APPLIKÁCIÓJA,
A DUNAPP MINDEN DUNAI HAJÓS KEDVENC
ÚTITÁRSA. A MOBILAPPLIKÁCIÓ MIND IOS-RE,
MIND ANDROID KÉSZÜLÉKRE DÍJMENTESEN
LETÖLTHETŐ.
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A Z OV F H I VATA LO S
DUNA-TÉRKÉPEI

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OVF-FEL

M ÉG PON TOSA BB NAV IG ÁCIÓ
A Wiking Yacht Club legújabb, 2020 júniusában debütáló mobilalkalmazása, a DunApp nemcsak a hajósok,
hanem a szakma figyelmét is felkeltette. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az applikáció további
fejlesztései kapcsán felajánlotta saját, hivatalos vízügyi hajózási térképét, melyen minden, a hajósok számára
fontos információ részletesen megtalálható. Ráadásul mindezt teljesen ingyen.

BEDE CSABA,
AZ OVF HAJÓZÁSI
REFERENSE

R E I C H A R DT A N ITA ,
A Z OV F F O LYÓ 
GAZDÁLKODÁSI
REFERENSE,
RIS SZAKÉRTŐ

AZ OVF HIVATALOS DUNA-TÉRKÉPEI, A PANNONRIS,
A DANUBE FIS PORTAL ÉS A D4D OLDALAKRÓL INGYENESEN LETÖLTHETŐK. A SZAKEMBEREK SZERINT
A PROGRAMOKAT, KIKÖTŐKET, SZÁLLÁSHELYEKET ÉS
ÉTTERMEKET KÍNÁLÓ DUNAPP MELLÉ A HAJÓZÓKNAK
ÉRDEMES A HYDROINFO OLDALÁT (HYDROINFO.HU)
IS FELKERESNIÜK INDULÁS ELŐTT, INNEN KAPHATNAK FELVILÁGOSÍTÁST AZ AKTUÁLIS ÁLLAPOTOKRÓL, A GÁZLÓK ÉS SZŰKÜLETEK ADOTT VÍZÁLLÁS
SZERINTI HELYZETÉRŐL. TÉRKÉPEK MUTATJÁK BE
A DUNA EGYES SZAKASZAIT, MELYEKEN FOLYAMKILOMÉTERENKÉNTI BEOSZTÁSSAL JELZIK A KRITIKUS
PONTOKAT, A HAJÓÚT PARAMÉTEREIT, MÉGHOZZÁ
A LEGKISEBB HAJÓZHATÓ VÍZSZINT ALAPJÁN. UTÓBBI
AZÉRT IS FONTOS A SZABADIDŐS HAJÓZÓKNAK, MERT
A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT SZERINT A HAJÓUTAKRÓL
UGYAN LE LEHET TÉRNI, DE CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE. A HAJÓZÁSSAL KAPCSOLATOS METEOROLÓGIAI
ADATOK, A LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS A KÜLÖNBÖZŐ VÍZÜGYI
ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI SZINTÉN
MEGTALÁLHATÓAK AZ OLDALAKON.

PANNONRIS

DANUBE
FIS PORTAL

D4D

INDULÁSRA KÉSZ
A MÉRŐHAJÓ

A LUPPA KITŰZŐHAJÓ
V Í Z R E TÉ TE L UTÁ N

HASZNÁLD A DUNAPPOT!

A

z uniós szabályozás kötelezi
a tagállamokat, hogy
a legalább negyedosztályú
hajóutakról úgynevezett IENC
(Inland Electronic Navigation
Charts) – belföldi, vagyis nem
tengeri elektronikus navigációs
térkép – szabványosított térképet
készítsenek. Az évente frissített
térképeket a szabadidős hajózók
több honlapról is elérhetik, saját
rendszerükben az OpenCPN
alkalmazáson keresztül integrálva
hasznosíthatják.
A kölcsönösség elvén
A DunApp rendszere GPS-alapokon nyugszik, így könnyen
megjeleníthető vele a hajó a vízi
térképen, emellett, ha a hajó
AIS-berendezéssel is el van látva,
akkor a folyón közlekedő többi hajó
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is láthatóvá válik. Ez – különösen
a forgalmasabb Duna-szakaszokon,
mint például a budapesti belvárosi
részen – megkönnyíti a manőverezést. Legalább ekkora segítséget
jelent, hogy az OVF által készített
IENC-térképek DunAppba történő
integrálásával a már most feltüntetésre került hajózási kikötők, bóják
és folyamkilométerek mellett megjeleníthetők lesznek a parti táblák
is, emellett segít, hogy az applikáció
a hétköznapokban megszokott módon, navigációval ellátott útvonaltervezőként funkcionáljon.
„A DunApp nagyon hasznos
fejlesztés, hiszen a hajózási információkon kívül számos pluszszolgáltatást kínál – mondta Bede
Csaba, az OVF hajózási referense.
– Segítségünkkel a hajózás szakmai
részéhez, az utazás biztonságosab-

MAGYARORSZÁG ELSŐ HAJÓS APPLIKÁCIÓJA,
A DUNAPP MINDEN DUNAI HAJÓS KEDVENC
ÚTITÁRSA. HOGY MIÉRT? MERT NEMCSAK BIZTONSÁGOSAN HAJÓZHATSZ VELE, DE SZÁMOS
PROGRAMOT, KIKÖTŐT, SZÁLLÁST ÉS ÉTTERMET
TALÁLHATSZ A SEGÍTSÉGÉVEL, AMELYEKET AKÁR
HAJÓVAL, AKÁR SZÁRAZFÖLDI ÚTVONALTERVEZÉSSEL MEGLÁTOGATHATSZ. A MOBILAPPLIKÁCIÓ
MIND IOS-RE, MIND ANDROID KÉSZÜLÉKRE DÍJMENTESEN LETÖLTHETŐ.

DUNAPP

bá tételéhez szeretnénk hozzájárulni. A Wikingekkel való együttműködés a kölcsönösségen alapul,
hiszen a hajósok így a legpontosabb
dunai térképet használhatják, vis�szajelzéseik, bejelentéseik ugyanakkor megkönnyíthetik a munkánkat.”

Hajóútfejlesztések
A hajózási térkép mellett az OVF
a dunai hajóút folyamatos fejlesztésével is segíti a hajósokat.
A Vízügy mérőhajója, az
egyébként a Wikingek által épített
Garda, a korábbinál lényegesen
precízebben, nagyobb hatékonysággal méri fel – kvázi letapogatja
– a folyómedret.
„Az adatokat a szakemberek
kielemzik, majd összeállítják a hajósok számára releváns információkat, melyeket aztán felvisznek
a hajózási térképre, de ezen adatok
alapján jelölik ki a hajóutakat is” –
fűzi hozzá Reichardt Anita, az OVF
folyógazdálkodási referense, RIS
szakértője.
A hajóutak biztonságáról és a bóják kezeléséről, valamint a parti
táblák láthatóságáról a 24 méteres,
70 tonna vízkiszorítású kitűzőhajók

Y A C

gondoskodnak. Az OVF jövőbeni feladataként tűzte ki, hogy az
elavult vasbójákat könnyeben kezelhető, GPS-szel ellátott műanyag
bójákra cseréli ki, ezzel is emelve
a vízi közlekedés biztonságát.
Miután a bóják cseréje – men�nyiségüket tekintve – impozáns
feladat, a Dunán illetékes három
Vízügyi Igazgatóság új kitűzőhajókat vehetett át 2021 januárjában
a régi, átlagban 40 éves járművek
helyett. Az akut veszélyelhárításért további három kisebb, gyors
járatú hajót helyeztek üzembe,
melyek akár 55 km/h sebességre
is képesek, és szükség szerint egyegy bója azonnali kezelését is el
tudják majd látni, de a biztonságos
hajózást segítik a kritikus helyeken
elhelyezett kamerák is, Budapesten
például a Margit hídon és a Megyeri hídon.
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CÉGMENEDZSER

DIGITÁ LIS FELZ Á R KÓZ ÁS
Egy cégvezető számára elengedhetetlen, hogy átlássa a cégét, és a pontos kimutatásokból objektív döntéseket
hozhasson annak érdekében, hogy az optimalizált munkamenet mellett értékesen tölthesse el szabadidejét is –
vízen és szárazon. Ehhez nyújt támogatást a Cégmenedzser.
„Exceles” versenytársaik” – mondja
Jagodics Tamás, a hazai szoftvergyártó piac egyik fontos szereplője,
a Cégmenedzser Szoftver Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

A

z Európai Bizottság felmérése szerint a magyar kis- és
közepes vállalatok mindös�sze 13 százaléka számít digitálisan
fejlettnek, és alig több mint egy
százalékuk tartozik a nagyon
fejlettek közé. Utóbbiak csoportját
azok alkotják, akik már használnak
vállalatirányítási és ügyviteli
rendszereket is. Az Európai Unióban átlagosan 18,5 százalék számít
digitálisan fejlettnek, az éllovas
Dániában ugyanakkor a kkv-k több
mint harmada, vagyis 36 százaléka
tartozik ebbe a csoportba. Az
adatok tükrében izgalmas látni,
milyen egyéb eszközökkel vezetik
a magyar kis- és középvállalkozók
cégüket a 21. században.
Sikeresebbek a digitálisan
fejlett cégek
„Tevékenységem során fontos küldetésemnek érzem, hogy a cégvezetők átlássák cégüket, és pontos

2021 01

kimutatásokból objektív döntéseket
hozhassanak annak érdekében,
hogy az optimalizált munkamenet mellett értékesen tölthessék
szabadidejüket. A szoftverfejlesztés
mellett magánemberként imádom
a szabadságot, a barbecue-t és
a hajózást, így amikor lehetőség
nyílt rá, nem is volt kérdés, hogy
a Cégmenedzser Szoftver Kft. mint
együttműködő partner, digitális
szolgáltatásaival támogatva a hajós
közösséget, csatlakozzon a Wiking
Yacht Club csapatához. A Wikingekkel való együttműködéssel
célunk, hogy a korábbi, hazai cégeket érintő kutatásaink lehangoló
eredményeit figyelembe véve olyan
modern és versenyképes eszközöket
– például vállalatirányítási rendszereket – ajánljunk a hajótulajdonos
cégvezetők részére is, amelyek
használatával könnyebben átlátják
vállalkozásuk mindennapjait, és
jóval sikeresebbek lehetnek, mint

Lassan jutnak létfontosságú
adatokhoz a hazai vállalatok
Tény, hogy a magyar cégek közel
fele csak 1-3 napos várakozás után
jut valós adatokhoz a saját vállalatuk állapotát illetően. Egy ilyen időintervallum 15-20 éve még fantasztikus eredménynek számított volna,
ma azonban, mikor a valós idejű,
objektív cégvezetés már bőven
elérhető, egyetlen valós problémát
hoz a felszínre: a magyar kkv-k
mintha kimaradtak volna a digitális
forradalomból.
„Nem véletlen, hogy egyre több
olyan cég esik vissza piaca ranglétráján, amelyek néhány éve még
a csúcson voltak. Ennek oka, hogy
olyan újabb és újabb vállalatok
jelennek meg a piacon, amelyeket
fiatal, a digitalizációban jártas
vállalkozók vezetnek. Ahhoz, hogy
képesek legyünk lépést tartani ezen
ifjonti hévvel irányított vállalkozásokkal, saját cégünk digitalizálása
mellett megoldás lehet olyan, az
informatika területén gyakorlattal
rendelkező kollégák alkalmazása,
akik naprakészek az alkalmazott
eszközök világában” – javasolja
Jagodics Tamás.
Az Excel-tábla nem jelent
digitális céget
Az elavult szoftverekből nyert
adatok sokszor megbízhatatlanok.
Mivel ezek a rendszerek nagyban
függnek az embertől is, gyakran
előfordulhatnak számolási hibák.
Modern szoftvereknél, vállalatirányítási rendszereknél ilyen problé-

A SMART24 SZOFTVERREL
A MARKETINGKIMUTATÁSOKRA
FORDÍTOTT HETI
TÖBBÓRÁNYI MUNKAIDŐ
A MÁSODPERC TÖRTRÉSZE
ALÁ CSÖKKEN.
ma teljességgel kizárt, ráadásul az
adatokat gombnyomásra, azonnal
megkapjuk.
Ezzel szemben az Excel-táblákból
vezetett cégeknél az adatokat több
emberen is át kell futtatni, hogy
minimalizáljuk a hiba lehetőségét.
Ez azonban időigényes feladat,
amelyet a cégvezetőnek kell bérként
megfizetni a kollégák felé.
Már a marketinget is szoftver
irányítja
„Büszkék vagyunk, hiszen nemrég mutattuk be Magyarország
#1 digitális marketinghatékonyság-mérőrendszerét, a Smart24-et,
vagyis az első olyan szoftvert,
amelyből egyetlen gombnyomással
mind a marketinges kolléga, mind
a cégvezető kinyerhet minden

adatot a cég korábbi és jelenleg futó
reklámanyagaiból” – mutatja be
a Cégmenedzser egy friss fejlesztését Jagodics Tamás.
Hogyan működik a Smart24?
Képzeljük el, hogy valós időben
látjuk egy adott reklámeszköz
teljes költségét, vagyis azt, hogy
egy adott reklámeszköz mennyi
kattintást, érdeklődőt, vevőt hoz/
hozott, azaz, hogy mely eszközöket
érdemes futtatni, melyeket kell
átalakítani, melyeket kell elfelejteni.
A Cégmenedzser beszámolója
szerint a Smart24 szoftverrel a marketingkimutatásokra fordított heti
többórányi munkaidő a másodperc
törtrésze alá süllyed.

hogy a hazai cégek nem rendelkeznek profi kintlévőség-kezelési
eszközökkel.
„A FAIR PAY CONTROL, amely
szintén saját fejlesztésű szoftverünk, úgy tűnik, forradalmasíthatja a hazai kintlévőség-kezelést.
Lényegében humán beavatkozás
nélkül küld ki számlákat, majd értesítéseket, később felszólításokat az
esetleges elmaradásokról. A FAIR
PAY CONTROL azonban több mint
egy szoftver, hiszen valójában egy
kész rendszer, amely mögött egy
ügyvédi csapat is áll, így hatékonysága radikálisan nagyobb, mint
a jelenlegi kintlévőség-kezelési
megoldásoké” – mondja Jagodics
Tamás.
Kérdés, hogy a magyar kis- és
középvállalkozások innovációban
mikor követik európai társaikat.
A valós idejű, objektív adatokból
nagyobb eséllyel születnek sikeres üzleti döntések, ennek viszont
előfeltétele a korszerű vállalatirányítási megoldásokkal vezetett cég.
A fejlett rendszereknek hála, már
mobilon is elérhetőek a legfontosabb adatok, és hát tegyük a szívünkre a kezünket: ki ne akarna
egy hatékony, átlátható vállalkozást
a mindennapokban, a szabadság
vizén hajózva?

Nemcsak a digitalizációval
van gond, hanem a nem
fizető partnerekkel is
A Gazdasági és Vállalkozáskutató Intézet felmérésében egészen
meredek számok láttak napvilágot
a közelmúltban. Eszerint a hazai
vállalkozások 65 százalékának
legalább egy üzleti partnere késedelemmel fizet, mely magatartásra
a piacon szerzett több évtizedes
tapasztalataim alapján a pandémiás
helyzet csak egy magyarázat.
A valóság tényadatokkal alátámaszthatóan sokkal inkább az,
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CSÚCSFORMÁK

FOKOZD AZ ÉLMÉNYT!
A jachton töltött idő a legtöbb esetben maga a teljesség, nincs szükség semmi egyébre rajtad,
a hajón és a vízen kívül. De egy kicsit mindig minden lehet jobb. Mutatunk néhány kényelmi és
luxuskategóriás kiegészítőt, ami fokozhatja az élményt.

M A R Q® C A P TA I N H A J Ó S O KO S Ó R A
FUSION® APOLLO™ RA770
ÉRINTŐKIJELZŐS RÁDIÓ

MINDEN EGY KARÓRÁBAN. RÖVIDEN ÍGY LEHETNE LEÍRNI A GARMIN
MARQ® CAPTAIN HAJÓSOKOSÓRÁJÁT, AMELY NEM ELÉG, HOGY IGAZI
LUXUSKATEGÓRIÁS SZÉPSÉG, HAJÓZÁSI FUNKCIÓKAT IS KÍNÁL. SZÉL
ERŐ ÉS -IRÁNY, HŐMÉRSÉKLET ÉS ÁR-APÁLY INFORMÁCIÓK SEGÍTENEK
ELDÖNTENI, HOGY MILYEN VISZONYOKRA SZÁMÍTS AZNAP A VÍZEN. NEM
CSAK INFORMÁCIÓKAT KAPHATSZ OKOSÓRÁDTÓL, A GHC™ 20 AUTOPILOT SEGÍTSÉGÉVEL GYAKORLATILAG A CSUKLÓDRÓL IRÁNYÍTHATOD
A HAJÓDAT, SŐT, EGY ESETLEGES MENTÉSI AKCIÓBAN IS SZÁMÍTHATSZ
RÁ. EZ PERSZE NEM AZT JELENTI, HOGY AZ AMÚGY ELEGÁNS DARABOT
CSAK A HAJÓN VISELHETED, HISZEN A HÉTKÖZNAPOKON IS NAGYSZERŰEN KIHASZNÁLHATÓAK MULTISPORT FUNKCIÓI, AZ EGÉSZ NAPOS EGÉSZSÉGFIGYELÉSNEK HÁLA PEDIG IGAZÁN BIZTONSÁGBAN ÉREZHETED
MAGAD, RÁADÁSUL E-MAIL VAGY SZÖVEGES ÜZENETEK FOGADÁSÁRA IS
ALKALMAS IOS VAGY ANDROID TELEFONODRÓL EGYARÁNT. A KÜLCSÍN
A LEGKÉNYESEBB IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTI: PRÉMIUM ANYAGHASZNÁLAT,
SVÁJCI TOKOZÁS, JACQUARD SZÖVET ÓRASZÍJA PEDIG DÉL-FRANCIA
KÉZMŰVESEK ALKOTÁSA.

A FUSION APOLLO RA770 BEÉPÍTHETŐ RÁDIÓ TÖKÉLETESEN SIMUL
BÁRMELY FEKETE MŰSZERFALBA, A HARMONIKUS ÖSSZKÉPET PEDIG
ELKÉPESZTŐ FUNKCIÓKKAL FEJELI MEG, HISZEN A VILÁG ELSŐ ÉRINTŐKIJELZŐS HAJÓS HANGRENDSZERÉRŐL VAN SZÓ, AMELY AIRPLAY
2 SZOFTVERFUNKCIÓKKAL ÉS BEÉPÍTETT WIFI KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGGEL FELTURBÓZVA SZINTE A KEZED ALÁ DOLGOZIK. AZ
EGY ELEMBŐL ÁLLÓ ÉRINTŐPANEL INNOVATÍV KIALAKÍTÁSA SZEMET
GYÖNYÖRKÖDTETŐ, UGYANAKKOR AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAIT
IS BÍRJA, VÍZÁLLÓ ELŐLAPJA ELLENÁLL A SÓPÁRÁNAK, A SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETNEK, A RÁZKÓDÁSNAK ÉS AZ UV-SUGÁRZÁSNAK IS.
ENNÉL IS FONTOSABB AZONBAN, HOGY A FUSION DSP OPTIMALIZÁLJA
A HANGSZÓRÓK FELÉ TOVÁBBÍTOTT JELEKET, ÍGY PRÉMIUMMINŐSÉGBEN HALLGATHATOD KEDVENC DALAIDAT. A TÖKÉLETES HANGÉLMÉNY
A TIÉD, MÁR CSAK AZ ALBUMOK KIVÁLASZTÁSA VÁR RÁD!

693 900 FT • GARMIN.HU

280 900 FT • GARMIN.HU

I WO O D E S I G N R ÓZ SA FA R E G G E LI ZŐTÁ LC A

A L E X A N D R A L L E W E L LY N TÁ B L A J ÁT É K

A LEGTÖBB ÓRÁN, SŐT, SOK TELEFONON ÉS EGÉSZEN BIZTOSAN
A HAJÓD FEDÉLZETÉN IS AKAD IRÁNYTŰ, DE AZÉRT VALLJUK BE, NEM
UGYANAZ AZ ÉRZÉS, MINT ELŐKAPNI A ZSEBEDBŐL EZT AZ ELEGÁNS
DARABOT, ÉS RÁPILLANTVA SZEMLÉLNI A HORIZONTOT. FŐLEG, HA EGY
OLYAN IKONIKUS MÁRKA GYÖNGYSZEMÉRŐL VAN SZÓ, MINT AZ 1837-BEN
ALAPÍTOTT TIFFANY, AMELYNEK A NEVÉT AZ IS ISMERI TRUMAN CAPOTE
REGÉNYÉNEK ÉS AUDREY HEPBURNNEK HÁLA, AKI NINCS OTTHON AZ
ÉKSZEREK VILÁGÁBAN. A MAKERS KOLLEKCIÓ DARABJA EGYSZERRE
TESTESÍTI MEG A KIFINOMULT STÍLUST ÉS A MAGAS SZINTŰ MŰSZAKI
KIVITELEZÉST, HA PEDIG BÁRKI IS KÉTSÉGBE VONNÁ, HOGY EGY TIFFANY
IRÁNYTŰT TARTUNK A KEZÜNKBEN, A MUTATÓ EZER KÖZÜL IS FELISMERHETŐ TIFFANY BLUE ÁRNYALATA MINDEN KÉTSÉGET ELOSZLAT.

KÉPZELD EL, HOGY MEGÁLLSZ A HAJÓDDAL, ÉS ANÉLKÜL, HOGY PARTRA SZÁLLNÁL, MAGADDAL CIPELVE EGY HŰTŐLÁDÁT, A TÁLALÁSHOZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET ÉS EGY KERTI GRILLT, SPONTÁN SÜTÖGETÉST CSAPHATSZ A CSALÁDODDAL ÉS A BARÁTAIDDAL A FEDÉLZETEN
– A VÍZEN. HA EZ MINDEN VÁGYAD, AKKOR NEM HIÁNYOZHAT A FELSZERELÉSEDBŐL EZ A FEDÉLZETI GÁZGRILL, AMELY AMELLETT, HOGY
ROPPANT PRAKTIKUS, GARANTÁLTAN BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ
A HAJÓDON IS. A ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT SZERKEZETET ÚGY
ALAKÍTOTTÁK KI, HOGY A KORLÁTRA ERŐSÍTVE AZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGETLENÜL STABIL MARADJON. REMEK HŐELOSZLÁSÁNAK ÉS PRECÍZ KUPOLÁJÁNAK HÁLA EGYENLETESEN SÜLNEK BENNE AZ
ÍNYCSIKLANDÓ FALATOK, MINDEGY HOGY GRILLKÉNT VAGY HAGYOMÁNYOS, NYÍLT LÁNGÚ SÜTŐKÉNT HASZNÁLOD. ELŐ A HÚSOKKAL ÉS
A ZÖLDSÉGEKKEL, A KÖVETKEZŐ WIKING ZÁTONYBULIN GARANTÁLTAN
TE LESZEL A LEGNÉPSZERŰBB!

KORTÁRS ÉS MÉGIS STÍLUSOS, KÜLÖNLEGES, DE NEM HIVALKODÓ AZ
IWOODESIGN TÁLCÁJA, AMELY HASZNÁLHATÓ REGGELIZŐ ASZTALKAKÉNT, DE IDEIGLENES MUNKAÁLLOMÁSKÉNT IS, HISZEN KÉNYELMESEN
ELFÉR RAJTA EGY KISEBB NOTEBOOK. A FA TERMÉSZETES MINTÁZATÁBÓL EREDŐEN GARANTÁLTAN EGYEDI TÁLCA EGY MOZDULATTAL KÉNYELMESEN ÖSSZECSUKHATÓ ANÉLKÜL, HOGY KI KELLENE ÜRÍTENÜNK
AZ OLDALÁBAN TALÁLHATÓ KIS TÁROLÓKAT, AMELYEK TÖKÉLETESEK
EGY TABLETNEK, KÖNYVNEK VAGY MAGAZINOKNAK IS. A MÁRKA DIZÁJNERE, DEANNE STEINBERG FOLYAMATOSAN JÁRJA A VILÁGOT, HOGY KÜLÖNLEGES FA ALAPANYAGOKAT TALÁLJON, AMELYEK MÉG EGYEDIBBÉ
TESZIK KÉZZEL KÉSZÜLT, MAGAS MINŐSÉGŰ KIEGÉSZÍTŐIKET. A TÁLCA
MELLETT FÜRDŐSZOBAI TÁROLÓK, TÁBLAJÁTÉKOK ÉS KÜLÖNLEGES
ÉKSZERDOBOZOK IS TALÁLHATÓAK A REPERTOÁRJUKBAN.

A TÁRSASJÁTÉKOK JÓ NÉHÁNY ÉVE RENESZÁNSZUKAT ÉLIK, ÍGY NEM
MEGLEPŐ, HOGY MÁR EBBEN A MŰFAJBAN IS LEHET EGÉSZEN EGYEDI,
MAGAS MINŐSÉGŰ DARABOKAT TALÁLNI, AMELYEK GARANTÁLTAN EGY
ÉLETRE SZÓLNAK. ILYENEK ALEXANDRA LLEWELLYN DÍJNYERTES OSTÁBLÁI IS, AMELYEKEN MESSZIRŐL LÁTSZIK, HOGY VALÓDI MŰVÉSZI DARABOKRÓL VAN SZÓ. AZ ANGOL NYELVTERÜLETEN BACKGAMMONKÉNT
ISMERT JÁTÉK A TERVEZŐ KEZEI KÖZÖTT ÚJ ÉLETRE KELT, ELKÉPESZTŐ
APRÓLÉKOSSÁGGAL KIDOLGOZOTT VÁLTOZATOK KÖZÜL VÁLOGATHATUNK, AMELYEK EGYEDILEG ÉS KÉZZEL KÉSZÜLNEK – ÍGY TERMÉSZETESEN AZ ÁRUK IS MEGLEHETŐSEN BORSOS. HA AZ OSTÁBLA NEM A MI
JÁTÉKUNK, AKKOR IS ÉRDEMES KÖRÜLNÉZNI A MÁRKA KÍNÁLATÁBAN,
UGYANIS NÉHÁNY KÜLÖNLEGES KÁRTYAJÁTÉK ÉS LUXUSKATEGÓRIÁS
PÓKERSZETT IS SZEREPEL A PALETTÁN.

2 2 5 0 0 0 F T • T I F FA N Y. C O M

100 000 FT • MAGMAPRODUCTS.COM

1 MILLIÓ FT • IWOODESIGN.COM

2 , 1 M I L L I Ó F T-T Ó L • A L E X A N D R A L L E W E L LY N . C O M

HASZNÁLD A WYC
K L U B K Á R T YÁ D !
GARMIN TERMÉKEK VÁSÁRLÁSAKOR
HASZNÁLD WYC KLUBKÁRTYÁD, ÉS ÉLVEZD A KEDVEZMÉNYEKET!
GA R M I N B E M UTATÓTE R E M :
N AV I - GATE K F T. |
1133 BUDAPEST,
H E G E D Ű S GY U L A U TC A 8 9/A
RÉSZLETEK ITT:

MARINE KETTLE FEDÉLZETI GRILL
TIFFANY&CO. IRÁNYTŰ
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KLARSTEIN MINI HŰTŐSZEKRÉNY

N AT I V E U N I O N V E Z E T É K N É L K Ü L I T Ö LT Ő

MODERN BELSŐ, RETRÓ KÜLSŐ – A KLARSTEIN AUDREY MINI HŰTŐSZEKRÉNY BÁRMELY KISEBB KONYHÁBAN, ÍGY A HAJÓDON IS MEGÁLLJA
A HELYÉT. LEKEREKÍTETT FORMÁK, KRÓMOZOTT KILINCS, KÜLÖNLEGES
SZÍNEK – AZ 50-ES ÉVEKET IDÉZŐ KÜLSŐ KELLEMES, NOSZTALGIKUS
HANGULATOT CSEMPÉSZ AZ ÖSSZKÉPBE, ÍGY BIZTOSAN SZÍVESEN NYITOGATJÁTOK MAJD AZ AJTAJÁT EGY KIS FOLYADÉKPÓTLÁSÉRT A HAJÓS
KIRUCCANÁSOK SORÁN. A HELYTAKARÉKOS VINTAGE DARAB CSAK
KÜLSEJÉT TEKINTVE RÉGIMÓDI, ENERGIATAKARÉKOSSÁGI SZEMPONTBÓL NAGYON IS MODERN, AZ A+ ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYBA
TARTOZIK, ÍGY A PÉNZTÁRCÁDAT, ÉS AMI SOKKAL FONTOSABB, A KÖRNYEZETET IS KÍMÉLI.

MINEK IS CIPELNÉL MAGADDAL A HAJÓDRA TÖLTŐKÁBELT, ESETLEG EGY
TÉGLAMÉRETŰ POWER BANKET, AMIKOR EGY ILYEN ELEGÁNS VEZETÉK
NÉLKÜLI TÖLTŐÁLLOMÁSRA IS FELTEHETED A TELEFONODAT? A NATIVE UNION LEGTÖBB TERMÉKÉRE JELLEMZŐEN EZ A TÖLTŐ IS ÖTVÖZI
A MÁRKA ALKOTÓI, IGOR DUC ÉS JOHN BRUNNER MINIMALIZMUS ÉS
CSÚCSTECHNOLÓGIA, MINŐSÉG ÉS ESZTÉTIKUM IRÁNTI SZENVEDÉLYÉT.
AZ ALKOTÓPÁROSRA ÉS MÁRKÁJUKRA JELLEMZŐEK A MONOKRÓM
SZÍNEK, A VISSZAFOGOTTSÁG ÉS AZ ELEGANCIA, AMELY EBBEN A TERRAZZO CSEMPÉRE EMLÉKEZTETŐ, CSÚSZÁSGÁTLÓ TALPPAL ELLÁTOTT
TÖLTŐBEN IS TESTET ÖLT. TÖKÉLETES ALAP KIEGÉSZÍTŐ LESZ A HAJÓDON A TELEFON TÖLTÉSE KÖZBEN, DE ANÉLKÜL IS.

95 000 FT • KLARSTEIN.HU

5 0 0 0 0 F T • N AT I V E U N I O N .C O M

F U S I O N ® 7. 7 " X S S E R I E S L E D S P O R T S
HAJÓSHANGFAL

FUSION® ANT VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁV I R Á N Y ÍTÓ

HA EMELNÉD A TÉTET, ÉS NEM ELÉGSZEL MEG A BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓKKAL, AKKOR EZ A DIREKT HAJÓRA KÉSZÜLT HANGFAL LESZ
A NEKED VALÓ KÜTYÜ. A GARMIN HAJÓSHANGSZÓRÓJA ÚJ SZINTRE
EMELI A VÍZI SZÓRAKOZTATÁST, HISZEN ÚGY TERVEZTÉK, HOGY MINDEN
HELYZETBEN A LEGJOBB ZENEI ÉLMÉNYT NYÚJTSA. TELJESÍTMÉNYÉRE
AZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK SINCSENEK HATÁSSAL, A SZAKÉRTŐKET
VISZONT MEGGYŐZTE: A HANGFAL ELNYERTE A TRUE MARINE MINŐSÍTÉST IS. HA A HANGULAT KEZDENE ELLAPOSODNI A FEDÉLZETEN, CSAK
KAPCSOLD BE A HANGSZÓRÓ LED-ES VILÁGÍTÁSÁT, HOGY NE CSAK
A HANGZÁS, HANEM A LÁTVÁNY IS FELEJTHETETLEN LEGYEN.

APRÓCSKA TÁVIRÁNYÍTÓ, AMI HATALMAS SZABADSÁGOT JELENT
A HAJÓ FEDÉLZETÉN – IGEN, MÉG AZ EDDIGINÉL IS NAGYOBBAT,
UGYANIS LEHETŐVÉ TESZI, HOGY BÁRHONNAN SZABÁLYOZD A ZENÉT.
MINDEGY, HOGY ÉPP A KEZEDBEN VAN AZ IRÁNYÍTÁS, MIKÖZBEN SZELED
A HABOKAT, EGY CSENDESEBB SZAKASZON EGYSZERŰEN CSAK ÉLVEZED A VÍZ LÁTVÁNYÁT, VAGY PIHENŐT TARTASZ A KABINBAN, MINDIG
A KEZED ÜGYÉBEN LEHET EZ AZ APRÓ, VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ,
AMIT RÁADÁSUL ÖNTAPADÓS FELÜLETÉNEK HÁLA, ZAVARÓ KÁBELEK
ÉS CSAVAROK NÉLKÜL ERŐSÍTHETSZ FEL A NEKED LEGINKÁBB KÉZENFEKVŐ PONTRA. NINCS MÁS DOLGOD, MINT CSATLAKOZTATNI A TÁVIRÁNYÍTÓT AZ ANT VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLÓGIÁVAL FELSZERELT
RÁDIÓDHOZ, ÉS MÁR INDULHAT IS A PARTI!

85 900 FT • GARMIN.HU

18 900 FT • GARMIN.HU
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BUBORÉKBÓL A VILÁG
ÉLVONALÁBA:

újabb 4000 ember mindennapi megélhetését
biztosítja a Wellis!

ÁTLÁTHATÓ CÉG
BÁRHOL, BÁRMIKOR
A digitalizáció segíti a hatékony vevőszerzést,
kintlévőségkezelést, valós időben átlátni a cégünket.

C

M

29.000 m2

GYÁRTERÜLETTEL
NÖVELI KAPACITÁSÁT
ÓZDON A WELLIS

2010 óta – amikor is az első jakuzzi
legördült a dabasi gyártósorról –,
a Wellis mindennap azon dolgozik,
hogy masszázsmedencéi a legmagasabb minőséget képviseljék.
A családi vállalkozás az elmúlt
években egy 650 fős nagyvállalattá alakult, miközben megtartotta
családias jellegét. Az elkötelezett
csapatnak köszönhetően pedig több
mint 50.000 családhoz juttatta el
eddig a magyar jakuzzit.
Bár a siker felé vezető út során számos kihívással és sokszor nehézségekkel kellett szembenéznie, a
Wellis újabb hatalmas mérföldkövet lépett meg a napokban: 29.000
m2 gyárterülettel növeli kapacitását
Ózdon, így biztosítva újabb 800 ember munkahelyét! Így már a jövőben
több mint 1500 munkavállalójával
dolgozik majd a magyar cég azért,
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hogy a világ top gyártói között éves
szinten akár 70.000 masszázsmedencét készítsen. A Wellis Európa
határain túl már a jakuzzi őshazájába, Amerikába is képviselteti a magyar márkát és a következő években
is mindent megtesz, hogy a világ
első számú gyártója legyen.

wellis.hu
Budapest, XI., Budaörsi út 31/C Tel.: (1) 310-7270 | Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz. Tel.: (29) 564-380 | Budapest, III., Pünkösdfürdő u. 52. Tel.: (1) 808-9366

Cégmenedzser Vállalatirányítási Rendszer – cegmenedzser.hu | FAIR PAY CONTROL
Kintlévőségkezelő Rendszer – fairpaycontrol.hu | Smart24 Marketing Mérő Rendszer – smart24.hu
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TISZA-PROJEKT

TÖBB MINT KIKÖTŐ
Hajózni kell! – szól a Pompeiushoz kötött ókori szállóige, de ha hajózni kell,
akkor ki is kell kötni, tehetjük hozzá mi. Ha nincs hol, egyszerű a válasz:
a hajós továbbmegy, és máshol áll meg. A hajójával szavaz.

2021 01
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ABÁDSZALÓK
BODROGHALÁSZ

L

ehet bármilyen idilli a táj,
hívogató egy táborhely, vonzó
egy program, érdekes egy
település, ha nincs hol kikötni,
akkor nincs hol kikötni. Pont. Illetve
marad a továbbhajózás. Ez pedig
senkinek sem jó. A hajós továbbhalad – legfeljebb benne marad egy
„jó lenne, ha…” –, és nem áldoz sem
időt, sem pénzt a településre. Majd
ahol ki lehet kötni. Ott költ. Ott érzi
jól magát, ott fogyaszt, és onnan
posztolja világgá a hajós élményeit.
Ahol viszont van kikötő, ott az
élet is szépen megindul körülötte.
Kiköt egy horgászcsónak. Még
egy. Érkezik egy motorcsónak.
Aztán egy nyaralóhajó. Más hajó
vízisíhúzóval jön, akit egy jet skis
kísér. A kikötő lassan egy szigorúan
funkcionális térből közösségi térré
változik – ideális esetben közösségteremtő erővé is, amely szezonon kívül is érvényesül. Még az a sztereotípia sem igaz, hogy a kikötői élettér
kizárólag a tehetőseké: a helyi
horgász kis csónakja és a sokmilliós
hajó békésen megfér egymás mellett, jó esetben mindkettő gazdája
megtalálja a számításait és egymás
társaságát. Hiszen itt mindenkit
egy dolog köt össze: a hajózás.

2021 01

A szépségnél több kell
Aki járt már az ország északkeleti
vizein, a Bodrog és a Felső-Tisza
vidékén, illetve a Tisza-tavon, megerősítheti: elbűvölő, végtelenül nyugodt tájakon csordogál át, melyek
különleges vonzerővel bírnak.
Ha a Josephine Baker életéről
szóló filmben a Loire menti kastélyt
„játszó” tiszadobi Andrássy-rezidencia sövénylabirintusában sétálunk,
vagy természetvédelmi területen,
évszázados fák között andalgunk
le a folyóhoz, ahol úszunk is egyet,
úgy érezhetjük: kiléptünk a mából.
Még ha nem is élhetjük át ugyanazt,
mint a főúri família tagjai annak
idején, az élmény kortól, státusztól
független – és lenyűgözően időtlen.
A régióban a történelem kézzelfogható közelségben van Sátoraljaújhelytől Sárospatakig, az izgalmas
vízi világot keresőknek a Bodrogzug és a Tisza-tó tartogat nagy
élményeket, Tokajt meg aligha kell
bemutatni bárkinek is. Ideális a környék kerékpározásra, strandolásra,
kajakozásra, kirándulásokra – sokat
nem kell töprengeni a szabadidő
aktív eltöltésén. Aki pedig csak
kikapcsolódásra vágyik, annak ott
a nap, a víz és a parti zöld.

A KIKÖTŐ EGY
SZIGORÚAN FUNKCIONÁLIS TÉRBŐL
KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ
VÁLTOZIK – IDEÁLIS
ESETBEN KÖZÖSSÉG
TEREMTŐ ERŐVÉ IS.
A fő turisztikai csapásvonalaktól
kicsit távolabb levő területeknek
minden természeti adottsága megvan ahhoz, hogy odacsábítsák a kikapcsolódásra vágyó vendégeket.
Csak éppen… Csak ennél, mint említettük, több kell. Fejlesztések, programok és mindenekelőtt infrastruktúra. A MAHART nyaralóhajózási
programjával igyekszik fellendíteni
a Tisza-tó, a Felső-Tisza és a Bodrog
turizmusát, és ahol nyaralóhajó
van, ott kikötőnek is kell lennie.
A program egy északi (Tokaj) és
egy déli (Kisköre) báziskikötőre
épül, de természetesen a bázisok
mellett máshol is meg kellett oldani
a kikötési lehetőségeket.

Huszonhét új kikötő
A Bodrog, a Tisza és a Tisza-tó
partján 2020 áprilisa és szeptembere között 27 új kikötőt vehettek
birtokba a hajósok Sátoraljaújhelytől Abádszalókig, melyek egytől
egyig a Wikingek által üzemeltetett
Horányi Hajógyárban készültek.
A Wiking-kollégák a kikötők
telepítésekor figyeltek rá, hogy
a pontonrendszerek lehetőleg
már meglevő infrastruktúrára
épüljenek, és több szempontot is
figyelembe véve előnyös helyre
kerüljenek. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Nemcsak azt, hogy
legyen jó a megközelítés, megfelelő
a vízmélység, ne okozzon túl nagy
galibát uszadékával egy-egy áradás; hanem azt is, hogy az újonnan
telepített kikötő környékén legyen
könnyen elérhető, már működő
szolgáltatás. A hajós komfortérzetét ugyanis alaposan megnöveli, ha
helyben van egy csárda, halsütöde,
vagy könnyen megközelíthető egy
település. A Tisza-projekt kapcsán
megépített „kis”, egyenként 36
méteres kikötők mindkét oldalára
ki lehet kötni, így azok egyszerre
hat-nyolc kishajót is ki tudnak
szolgálni.

Wiking kéznyomok
Mit érdemes tudni a Wiking Horányi Hajógyárban készült kikötőkről,
azok építéséről és az új vízi megálló
előnyeiről?
A polietilénből készült úszótestek időtállók, nem korhadnak,
nem mennek tönkre, akár évtizedekig is a hajósok és a települések
rendelkezésére állhatnak – ebből is
látszik, hogy hosszú távú befektetésről van szó, melyhez mérten
hosszú távú megtérülésre is lehet
számítani.
Az egy kézben tartott folyamat
– tervezés, engedélyeztetés, gyártás, szállítás, telepítés – mintegy
ezerötszáz-kétezer munkaórát vesz
igénybe kikötőnként.
Ha egyszer telepítették a kikötőt, az „dolgozni kezd” – egyrészt
odavonzza a hajósokat, ahol korábban nem álltak volna meg, másrészt
akár a szárazföldön érkező turistáknak is ötleteket adhat egy újfajta
kikapcsolódáshoz, harmadrészt
munkalehetőségeket is teremt.
A nyaralóhajók, kedvtelési célú
motoros hajók, elektromos hajók,
horgászcsónakok, kajakok jövés-menése állandó forgalmat biztosít
a kikötőnek és környezetének.

POROSZLÓ
S ÁT O R A L JAÚ J H E LY

MESTERSÉGÜNK CÍMERE
A KIKÖTŐ BÁR EGYFAJTA VÍZI MEGÁLLÓHELY, MÉGSEM EGYSZERŰ HAJÓPARKOLÓ – ÉS EZT ÉRDEMES
ÉSZBEN TARTANI. A TISZA-PROJEKT KAPCSÁN
LÉTESÍTETT KIKÖTŐK MINDEGYIKE TALÁLKOZÓPONTKÉNT, KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT FUNKCIONÁL,
EGYBEN JELENTŐS FEJLESZTÉSEK SZÍNTERE IS,
HASONLÓKÉPPEN A WIKING YACHT CLUB 1984-BEN
ÉPÜLT SZENTENDREI KIKÖTŐJÉHEZ, AMI ANNAK
IDEJÉN MÉG ÖT HAJÓT SZOLGÁLT KI, MA VISZONT
MÁR EGYSZERRE TÖBB MINT SZÁZAT, AMELLYEL
PÁRHUZAMOSAN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOKKAL
ÉS TOVÁBBI HÁROM DUNAI KIKÖTŐVEL VÁRJA
A HAJÓSOKAT.
HA NEM IS NÖVI KI MAGÁT MINDEN KIKÖTŐ EKKORÁRA, DE A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS – FIGYELEMBE VÉVE A VÍZI TURISTÁK IGÉNYEIT – LOGIKUS
ELKÉPZELÉS. MIÉRT NE KEZDŐDHETNE ÚGY EGY
SIKERTÖRTÉNET A DUNA MENTÉN, A TISZA VAGY
A BODROG VIDÉKÉN, HOGY „EGYSZER, AMIKOR
A WIKINGEK TELEPÍTETTEK IDE EGY KIKÖTŐT…”?

A W IK IN M EGTETSZ ET
G YA
T?
A K IKÖT CH T CLUB SEGÍT
ŐF E J L E S
ZT ÉSBE N
K E R E SD
A +36 2
.
HODÁC
VAGY A Z 0 9Y60A 73
V
H -ÖTS T C L S UL EB
MÉT
A
IN FO@WC05
E L E FO N S E N T
IKING .H
U E-M A IL Z Á MON
-CÍMEN.
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SZLOVÁKIA
Megyer-hegyi
„Tengerszem”

ÉSZAKRÓL DÉLRE A BODROGON

Sátoraljaújhely

Sárospatak

og

39
37

Kopasz-hegy

Szabolcs
Timár

38

Tokaj

38

Tis

za

K E D V E N C A V Í Z E N : TISZATAVI MADÁRREZERVÁTUM (SZIGORÚAN
VÉDETT TERÜLET, POROSZLÓRÓL
CSÓNAKKAL MEGKÖZELÍTHETŐ)

SZABOLCSSZATMÁRBEREG

KEDVENC A PARTON:
TISZADOB, ANDRÁSSY-KASTÉLY

Sa
jó

TISZAI CSENDÉLET
SÁ ROS PATA K N Á L

Maga a zöld béke. A Bodrog Felsőbereckinél „köszön be” Magyarországra, a holtágakkal tarkított,
védett, rendkívül értékes, alföldi
erdőtől szokatlan módon élővilágában hegyvidéki jegyeket is mutató
Long-erdőn keresztülfolyva ér el
Sárospatakhoz, a régió kulturális és
történelmi központjához. A turisták többsége Sátoraljaújhelyet és

BORSODABAÚJZEMPLÉN

ÚJONNAN TELEPÍTETT KIKÖTŐK:
SZABOLCS, TIMÁR, TISZALÖK, TISZA
ÚJVÁROS (SZIGET-CSÁRDA), TISZAC SEGE,
TISZABÁBOLNA, POROSZLÓ (FEHÉR
AMÚR HALÁSZCSÁRDA), ABÁDSZALÓK

dr

KEDVENC A PARTON: MEGYER-HEGYI
TENGERSZEM

Long-erdő

Bo

KEDVENC A VÍZEN: LONG-ERDŐ
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

381

37

M30

Tiszalök

Tiszadob
35

36

Tiszaújváros

35

za

SÁTORALJAÚJHELY (RONYVA–BODROG
ÖSSZEFOLYÁSA), SÁROSPATAK

Sárospatakot használja bázisként:
előbbi fő vonzereje a Zemplén
Kalandpark, utóbbié a Rákóczi-vár,
valamint a közeli „országszépe”,
azaz a Megyer-hegyi tengerszem.
Alföld és hegyvidék „kézfogója”
ez a rész: míg a nyugodt Bodrog
békésen folydogál, partra szállva
északnak tartva rövid kiruccanással
elérhetjük a turisták egyik nagy
kedvencének számító zempléni erdőket. A környék – már csak határvidék volta miatt is – nem tartozik
a turisták által évről évre lerohant
területek közé, ám épphogy ez adja
meg a varázsát.

M3

M3

Tis

ÚJONNAN TELEPÍTETT KIKÖTŐK:

A TISZÁN, MAJD
A TISZA-TAVON

M35

A MEGYER-HEGYI
TENGERSZEM

Tiszacsege

Tiszabábolna
33

Poroszló

HAJDÚBIHAR
33
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HEVES

- tó

Tiszafüred

34

Abádszalók

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK

MEGÉRKEZTÜNK!

A CENTRUM: TOKAJ
ÚJONNAN TELEPÍTETT KIKÖTŐK: TOKAJ–UNIÓ VÍZITELEP, TOKAJ–BELVÁROS
KEDVENC A VÍZEN: BODROGZUG (KIEMELKEDŐ TERMÉSZETI JELENTŐSÉGE,
HÁBORÍTATLANSÁGA MIATT VÍZITÚRÁZNI
ITT KIZÁRÓLAG ENGEDÉLLYEL LEHET!)
KEDVENC A PARTON: KOPASZ-HEGY,
TOKAJ „KILÁTÓJA”

Gasztronómia? Tokaj. Turizmus?
Tokaj. Bor? Nyilván Tokaj. A bő
négyezres város a Tisza és a Bodrog
találkozása miatt stratégiai fontosságú helyen fekszik. Várát ugyan
már csak az emlékezet őrzi, a város
szerepe nem csökkent. Turisztikai

2021 01

A TISZADOBI
A N D R Á S S Y- K A S T É LY

A 2020-as évben a nyaralóhajó-útvonal Tiszalöknél még „ketté volt
vágva”, ám 2021-ben a tervek szerint már végigjárható lesz a teljes
tiszai út. A két legészakabbi kikötő,
Szabolcs és Timár egymás szomszédai, mindkettő Tokaj vonzáskörzetébe tartozik. Tiszalök városi
rangja és vízerőműve miatt is fontos
állomás, az új kikötők közül az itt telepítettől érhetjük el legkönnyebben
szárazföldön a környék kiemelkedő
látványosságának számító tiszadobi
Andrássy-kastélyt. Délebbre Tiszaújváros gyógyfürdőjével csábít, Tiszacsege nagy halászcsárdájával és
halászléfesztiváljával, Tiszabábolna
szabadstrandjával és a horgászkedvenc Szajlai-holtággal.
A Fehér Amúr Halászcsárdánál
kialakított poroszlói kikötő már
a Tisza-tó „kapuja” (és újabb turisztikai csomópont, hisz itt áll az új
kerékpároshíd, és innen közelíthető
meg leggyorsabban a Tisza-tavi
Ökocentrum); az abádszalóki pedig
a Tisza-tó vízisport-központjába
viszi a hajóst.
NAPLEMENTE –
IRÁNY A KIKÖTŐ!

bázisként szolgál, hiszen egyaránt
elsőrangú a vízi, kerékpáros és gyalogos turistáknak, könnyen „váltogathatjuk” a különböző országjárási
formákat, már ha nem elégszünk
meg azzal, hogy bortúrára indulunk
a városban. Két 2020-ban telepített
kikötőt is elérhetünk. Az északabbi, az Unió Vízitelepnél található
a környék legfontosabb természeti
látványosságába, a Bodrogzugba indított túrák központja lehet,
a délebbi (a Bodrog torkolatánál)
a belvároshoz esik közel.
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Brunswick Corporation
nagypályás játékos a hajóépítés terén, mintegy 45
hajómárkájának egy kézben
tartására hozta létre 2000-ben
a Brunswick Boat Groupot (BBG),
amelynek minden bizonnyal
legjelentősebb tagja a Quicksilver.
Márpedig nem kis felelősség
elsőnek lenni egy ilyen famíliában,
hiszen az anyavállalat nemcsak
a szabadidőhajók, de a tengerjáró
motorok, valamint szinte az összes,
ezekhez kapcsolódó alkatrész és
kiegészítő piacvezető gyártója, 24
országban működik, és gyakorlatilag a világ minden szegletében
értékesíti termékeit. Ráadásul vízi
berkekben régóta köztudott, hogy
a Brunswick Co. vezetőinek szíve
csücskét a vízi aktivitásokhoz
fejlesztett hajók jelentik, ezért ezek
minőségében semmiféle kompromisszumot nem engednek. Na
mármost, ha ilyen erős házi
környezetben kell helytállniuk
a Quicksilvereknek, gondolhatjuk,
hogy a konkurenciát is könnyedén
lefőzik. Az Activ 675 Weekendet
kipróbálva jelenthetjük, ez valóban
így is van.

QUICKSILVER ACTIV 675 WEEKEND

A CSALÁD KEDVENCE
Nagy az elvárás a Quicksilver modelljeivel szemben, hiszen a világ legnagyobb hajóipari konszernjének
meghatározó márkája. Az Activ 675 Weekend nem hoz szégyent a családra.

Partikhoz praktikus
A hajóra lépve, illetve az első
körbejáráskor egyből feltűnik, hogy
a Weekend-családot, így a 675öst is a kényelemre hegyezték ki.
Tűzhellyel, hűtővel, mosogatóval és
mindennel felszerelt konyhájában
éttermi minőségű vacsorát rittyenthetünk bármikor, akár több vendégnek is, akik aztán jóllakottan
koktélozhatnak a tágas fedélzeten.
Tető vagy napellenző opcionálisan
kerülhet a fejük fölé, a 675-ös elsősorban és nem titkoltan a nyitott,
tavaszi-nyári jó idős partik ös�szekacsintós partnere. Erre utal az
a tény is, hogy bár a fedélzet tágas,
szellős és roppant kényelmes,
a hajó gyomrában lévő, kétszemélyes kabin, ha nem is teremméretű,
bőven megadja a szükséges komfortot, akár hosszabb utazás során
is. A Weekend 675 esetében a vízen
ringó bálterem természetesen nem
is elvárás, hiszen kellően praktikus

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
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A SPRINTELÉSTŐL SEM
RIAD VISSZA

A 675-ÖS
ELSŐSORBAN ÉS
NEM TITKOLTAN
A NYITOTT,
TAVASZI–NYÁRI
JÓ IDŐS PARTIK
ÖSSZEKACSINTÓS
PARTNERE.

és kényelmes, ráadásul jól használható fürdőszoba tartozik hozzá.
A kiváló helykihasználást egyébiránt némi „legózással” könnyen
elérhetjük a hajón, a kibillenthető
napozóplatform vagy a motor vízből
való kiemelésekor játszi könnyedséggel összecsukható hátsó ülőalkalmatosságok a gondos és mindenre figyelő tervezést dicsérik.
A kabinba visszatérve is találkozhatunk a lakóautókra kimondottan jellemző praktikus megoldásokkal, az étkezőasztal például igény
szerint ülősarokká vagy pótággyá
alakítható. Mindezek mellett temérdek tároló is rendelkezésre áll az
ülések és ágyak alatt, de még a kormányállás környékén is könnyedén
elrendezhetjük a holmikat.
Okos és kezes
Ha már a vezetőálláshoz érkeztünk,
meg kell jegyeznünk a 675-ös másik
nagy erősségét, a kitűnő stabilitását
és irányíthatóságát, egyszóval kezességét. A 225 lóerős Mercury motor tökéletesen megfelel a hajó méreteihez. A hiánytalan SmartCraft
műszerezettséggel a navigálás
szinte gyerekjáték, a kokpit minden,
a 21. században elérhető kütyüvel
és okoseszközzel kompatibilis,
a hidraulikus kormányszerkezet alig
igényel erőkifejtést – a nagyon stabil
hajótest irányítása igazi élvezet.
Summázva az Activ 675
Weekend pozitívumait, méretosz-
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MEGADJA A KELLEMES
KOMFORTÉRZETET

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 6,94 M
SZÉLESSÉG: 2,50 M
MERÜLÉS: 0,48 M
TÖMEG (MOTOR NÉLKÜL): 1642 KG
TERHELHETŐSÉG: 890 KG
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 200 L
VÍZTARTÁLY: 45 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 8 FŐ

É T K E ZŐ VO LT . . .

tályában egyértelműen az élbolyba
tartozik, ahogy neve is sejteti,
hétvégi kiruccanások, kikötőközeli
partik remek színtere, de egy kis
sprinteléstől sem riad vissza, ha
a kapitánynak éppen ahhoz van
kedve. Kényelmével, tágasságával
és prémium-, személyre szabható
felszereltségével hamar belopja
magát bárki szívébe. Nem is csoda,
hogy az elmúlt időszakban a hos�szabb túrákat tervező hajósok
körében megnőtt a kereslet iránta.

... ÜLŐSAROK LETT

TALÁN KEVESEN TUDJÁK HAJÓSKÖRÖKBEN IS, DE A QUICKSILVER NÉV NEM
KIZÁRÓLAG A BRUNSWICK CORPORATION HÁZA TÁJÁN MERÜL FEL, HANEM
AZ ÚJPESTI KIKÖTŐBEN IS. ITT PARKOL
UGYANIS A DUNA HAJDANI BÜSZKESÉGE, A QUICKSILVER HORDSZÁRNYAS
HAJÓ, AMI NEM IS OLYAN RÉGEN MÉG
SZORGALMASAN, ÉS AMI FONTOSABB,
IGEN GYORSAN ÉS NAGY KOMFORTBAN
„REPÍTETTE” A POTENTÁTOKAT BÉCSBE. A 03525 TERVSZÁMÚ, LASZTOCSKA
TÍPUSÚ SZOVJET MŰREMEK MIND A MAI
NAPIG VISELI A DUNA LEGGYORSABB HAJÓJA ELISMERÉST, NOHA MENETRENDSZERŰEN NEM KÖZLEKEDETT, CSAKIS
A KIVÁLTSÁGOSOK VEHETTÉK IGÉNYBE
SZOLGÁLATAIT.
A MI QUICKSILVERÜNK 1986-BAN
CSOBBANT VÍZRE A GORKIJI KRASZNOJE SZORMOVO HAJÓGYÁRBAN, INNEN
KERÜLT MAGYARORSZÁGRA A 90-ES
ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETÉSE SOSEM VOLT
EGYÉRTELMŰ, FŐLEG NEM SIKERTÖRTÉNET, IDE-ODA „DOBÁLTÁK” A SZÁRNYASHAJÓT, CSAK 2009-BEN KERÜLT
A MAHART PASSNAVE ÁLLOMÁNYÁBA.
A LASZTOCSKA BÁR SZÉP ÉS GYORS,
ÜZEMELTETÉSE A VILÁG PÉNZÉT FELEMÉSZTI, FOGYASZTÁSA IRREÁLISAN
MAGAS, ÉS ALKATRÉSZT IS LEHETETLEN
MÁR SZEREZNI HOZZÁ. NEM VÉLETLEN,
HOGY SZÁRAZRA EMELVE TÁROLJÁK
ÚJPESTEN A QUICKSILVERT, AMI FÉNYKORÁBAN 77 UTAST SZÁLLÍTHATOTT
EGYSZERRE ÚRI KÉNYELEMBEN, AKÁR 55
CSOMÓS SEBESSÉGGEL. VALÓSÁGGAL
SZÁRNYALT A DUNA FELETT.
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háztartási kisgép, lámpa, laptop,
egyéb berendezés csatlakoztatható
(max. 1500 W teljesítményig).
Mindenki, aki kipróbálja az
Eclipse Crosst, megemelt kalappal
konstatálhatja, hogy ez a divatos
SUV sportosság, elegancia, természetközeliség terén remekül illeszkedik bármilyen életérzésbe.

ultramodernnél és szuperdögösnél
is egy fokkal erősebb lett. A kupés
vonalvezetésű SUV hivatalos neve
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV lett,
ám egy szóval is össze lehet foglalni
a lényegét: vagány!
Nem kényes
Egy autógyártó ma már nem
maradhat az élvonalban anélkül,
hogy legalább a húzómodelljeit ne
hibridesítse, ráadásul a Mitsubishi
nagy múltja és tapasztalati tőkéje
miatt a piac el is várta, hogy az
Eclipse Crossban is megjelenjen
a villanymotor. A márka másik,
nagyobb modelljében, az Outlanderben már bizonyított Plug-In
Hibrid (PHEV) hajtáslánc egészen

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV

VAG Á N YSÁG
A NÉGYZETEN!
A Mitsubishi divatos külsejű hódítója hibrid hajtást kapott az idei modellévre, ám ez cseppet sem gátolja abban,
hogy legény legyen a talpán, amikor arra van szükség.

E

clipse, azaz napfogyatkozás.
Nem véletlenül nyúlt vissza
legendastátuszba emelkedett
típusnevéhez a Mitsubishi, amikor
elkeresztelte fősodorba szánt új
kompakt SUV-jét, hiszen a szuper,
kétajtós kupéval annak idején
összeforrt szó a mai divattrendeknek megfelelő friss modellhez
minden szempontból tökéletes
választás. A számítás bejött, a Cross
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utótaggal egyértelműsített Eclipse
hatalmas nemzetközi siker lett,
persze, ez nyilván kevésbé a néven,
sokkal inkább a remek konstrukción, a minőségi kivitelezésen és az
attraktív dizájnon múlott.
Sikermodellt nehéz frissíteni,
tartja az autósvilág fámája, hiszen
a közönség a legkisebb változtatásra is érzékenyen reagál, ám a japán
mérnökök remek ízléssel vasal-

gatták az Eclipse Cross vonalait,
hogy ebben az esztendőben frissült
külsővel, konnektoros hibrid verzióban megérkezhessen a piacra.
A sziluetthez nem is nyúltak, az
eredeti arányok ugyanis magukért
beszélnek, így elsősorban a részletekre koncentráltak, akárcsak
egy csúcsszabóságban: itt-ott
bevettek kicsit, amott feszesítettek
keveset, amíg a végeredmény az

pontosan úgy néz ki, hogy az első
és hátsó kerekeket egy-egy kis méretű és könnyű elektromotor hajtja,
ami zökkenőmentes és komfortos
vezetést kínál akár 55 kilométeren
át, mindemellett olyan gyorsulást
és lobbanékonyságot biztosít, ami
az elektromos motorok sajátossága.
A 2,4 literes benzinmotor az első
kerekek meghajtásával további erőt
és hatótávolságot biztosít, szükség esetén pedig az akkumulátor
töltésére is szolgál, így sosem kell
aggódni az akkumulátor töltöttségi
szintje miatt. A mutatós idomokat,
az új első és hátsó vonalakat elnézve
könnyen abba a hibába eshetnénk,
hogy kényes jószágnak tartjuk az
Eclipse Crosst, ám a dolgos hétköznapokban is bizonyítja, hogy
lehet rá számítani. A hibrid hajtás
rendszerteljesítménye elképesztő
nyomatékot képes az útra szabadítani, és ez olyan magabiztosságot ad,
ami a munkahelyi és családi teendőiket Siva istennőként ellátó hölgyek
arcára is őszinte mosolyt varázsol,
miután a komplett nagybevásárlás
zsákmányaival a csomagtartóban elindulnak a gyerekekért az iskolába.
A Mitsubishinek meg sem kottyan
a családi élet szervezése és intézése,
beleértve a hétvégi vagy szünidei
kalandjáratokat is. Kirándulások
alkalmával kifejezetten jól jöhet,
hogy a rendszer nagy teljesítményű
akkumulátora külső áramforrásként
is szolgál. A csomagtérben egy
hagyományos dugvilla fogadására
alkalmas aljzat található, amihez

Y A C

A gyémánt ragyogása
Egy prémiumminőségű autó vásárlói megítélésében fontos tényező,
hogy a szemrevaló dizájn és az előremutató technika milyen utasteret
ölel körbe, hiszen időnk nagy részét
mégiscsak ott töltjük. Az Eclipse
Cross ezen a téren is kiemelkedik
a tömegből, sőt versenytársai közül
is: a jól felszerelt kivitelek sajátossága a finom bőrrel húzott, ergonomikus ülőgarnitúra és a diszkréten
ízléses díszítések. A modellfrissítéssel átalakították a multimédia-rendszert is, az érintésérzékeny, 8 colos
kijelzőt nemcsak közelebb állították
a vezetőhöz, de a használatát is
optimalizálták, így lett az egyik
legjobb a szegmensben.
Persze, amint ráérzünk az autóban rejlő sportolóra, rögtön nem
a különféle kütyüket nézegetjük
és tekergetjük, hanem élvezzük az
egyenletes és nyomatékos gyorsulást, a minden helyzeten és útviszonyon magabiztosan átsegítő futóművet, a valamennyi elektromos
berendezéssel együtt is roppant
közvetlen gázreakciót, az S-AWC
rendszer nyújtotta stabilitást – na
és az utánunk forduló tekinteteket,
amerre csak járunk. A Mitsubishi
Eclipse Cross legújabb hibridkiadása kifinomultságával, menetteljesítményével, praktikumával, gazdaságosságával és nem utolsósorban
szívdöglesztő formájával a hétköznapok városi rutinjában éppúgy
megállja a helyét, mint a kikötőkben
ringatózó legpompásabb jachtok
társaságában. Magabiztosan válik
elitklubok tagjává, miközben a heti
bevásárlás termetes csomagjait is
zokszó nélkül szállítja haza a családnak. Az évtizedek alatt legendává nemesült Eclipse típusnév most
szebben ragyog, mint valaha.
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a motorblokk megsérült, amelyhez
Magyarországon nem volt abban
az időszakban elérhető alkatrész,
a gyártó beszállítója pedig már
leállt a gyártással. Megindult
a kutatómunka: ha eredeti alkatrész
nincs, akkor keresni kell valamit,
ami bár alternatív megoldás, mégis
tökéletes helyettesítő. Így kerültünk kapcsolatba egy magyarországi offroad terepjáró szerelőjével,
akinek segítségével Oroszországon
keresztül Japánból rendeltük meg
azt az autóalkatrészt, amit aztán
egy ukrán pék hozott el hozzánk.
A feladatot megoldottuk. A terepjáró motorblokkja ugyan másfajta
blokktípuson alapul, de azon részei,
ahol az égés történik, kiválóan
helyettesítik a gyári alkatrészt.
Csak hát az a másfél hónap, amit
a csapattal erre fordítottunk… Az
hiányzik. Az idő.”

DIGITÁLIS TRANSZFORMEREK

ÚJHULLÁMOS TECHNOLÓGIA
A FEDÉLZETEN
Okos világban élünk. Bankolunk a telefonon, csekkoljuk, merre jár a gyerek, vagy éppen néhány gombnyomással
a csuklónkat díszítő kütyün szabályozzuk az otthonunkba beáradó napfényt. Ha kell, akár több száz kilométeres
távolságból is. A kérdés az: ha a világ körülöttünk ilyen mértékű tudással van tele, miért épp a hajónkat ne
érintené a modernizáció frissítő szele?

B

eindult a digitalizáció.
A hajómotorok adatait – akár
avítt, akár új a célgép –, egy
jeladó segítségével ma már kön�nyen továbbíthatjuk egy vezetéstámogató rendszerrel turbózott
fedélzeti chartplotterre, így hajóvezetés közben amellett, hogy
a számunkra adott pillanatban
legfontosabb információkra
szegezhetjük tekintetünket, akár
hátra is dőlhetünk a kapitányülésben, hiszen a luxus jegyeit magunkon viselő okosóránk nemcsak
vagány, de simán elnavigálja
a hajónkat A-ból B-be. Legalábbis
majdnem…
Juhász Máté, a Wiking Yacht
Club ifjú szervizmérnöke hiszi és
vallja, hogy a hajómotorok korszerűsítésének kulcsa a digitalizálásban
rejlik, mellyel nemcsak a javításhoz
szükséges alkatrészek beszerzése
egyszerűsödik vagy válik teljesen
szükségtelenné, de még az idősebb
hajók részére is számos „okos” megoldást biztosít.
De hogy kerül Máté fehér talpú
deckcipője a Wiking-hajókra?
A kalandor szervizmérnök
Máté a BME Közlekedésmérnöki
Karán koptatta a padokat, amikor
a Wikingeknél állást hirdettek
hajótervezői pozícióra, ami aktuális
hajótervezői szakirányához tökéletesen passzolt. Volna… Bár a Wikingek
akkor másképp döntöttek a felvételt
illetően, a kapcsolat megmaradt,
így 2013 elején, friss diplomával a
kézben, a tervbe vett brit kalandozás
helyett Máté a Wiking Yacht Club
hajószervizét választotta.
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„A Wiking hajó éppen ebben
az időszakban épült, és amikor
Miklós megkeresett, hogy szívesen
látnának mérnökként a csapatban,
külföld ide vagy oda, egyszerűen nem tudtam nemet mondani.
A Wikinget újabb rendezvény
hajó-építések követték, ráadásul
két katamarán, a Táltos és a Nimród, amelyek megépítése egyrészt
értékes szakmai tapasztalatot adott,
másrészt a fiúkkal szabad kezet
kaptunk, így szépen haladhattunk.
Mindenki új volt a csapatban,
folyamatosan ötleteltünk, újabb és
újabb kihívásoknak tettünk eleget,
ami nemcsak építette a csapatot, de
szabadon meg is valósíthattuk az
elképzeléseinket. A hajókat vízre
bocsátást követően is mi tartottuk
karban, így megvolt a visszacsatolás is, hogy valóban biztonságos, jól
működő hajókat építettünk. És ez
nagyon menő érzés volt.”
Szertelen szárnyalás
A kaland az kaland, hajósként
tudjuk ezt jól, Máté pedig gellert
kapva 2015-ben egy évre ideiglenesen búcsút vett a Wikingektől, hogy
Új-Zélandon hullámlovagoljon,
farmon, szuperjachton, kikötőkben
dolgozzon, utazzon, szőlőt szedjen,
házat fessen, halászhajón matrózkodjon, traktort szereljen, birkát
nyírjon, hajózzon, bringázzon és…
fűszálakat számolgasson. Majd,
amikor egy nap úgy döntött, hogy
ideje lenne megkomolyodni – és a
Wikingek is folyamatosan csábították az egyre izgalmasabb feladatokkal –, hazatérve ismét bekopogott
a Wikingek szervizépületének

Elő a laptoppal!
A motor digitalizálása nem vált ki
minden egyes alkatrészt. Azoknál
a régi hajótípusoknál viszont, ahol
a fordulatszámmérő nem mutat pontos adatot vagy koránál fogva már
nem lehet kapni, hatékony megoldás a korszerűsítés, melynek során
a hajózási szabványnak megfelelő
jelátalakító a motortól kapott értékek alapján digitális adatokat küld
a kormányállás mellett kiépített,
érintőképernyős műszerfalra. Így
amellett, hogy láthatóvá és könnyen
ellenőrizhetővé válnak a motoradatok – a motorhőmérséklet, olajnyomás és fordulatszám –, vízi navigációval is támogatja a hajózást.
Mindemellett, ahogy az ingatlanok, úgy a hajók esetében is dívik
az „okosotthon” funkcióhoz hasonló
fejlesztés, ami azoknak a rendszereknek a vezérlését teszi lehetővé,
amelyek emelik a hajózás komfortját, de nem veszélyeztetik annak
biztonságát. A fűtés, klíma, világítás, LED-ek szabályozása vagy
a fenékvíz beáramlásának riasztása
mind-mind olyan funkció, amelyek
követik az aktuális trendeket, és
akár vezeték nélkül, a távolból is
biztosítják a hajó bizonyos fokú
irányítását.

J U H Á S Z M ÁTÉ
É L E T K O R : 31 ÉV
S Z A K M A : KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK
P O Z Í C I Ó : SZERVIZMÉRNÖK
W I K I N G - K O L L É G A : 8 ÉVE

ablakán. „Megkomolyodni talán
sosem fogok, azt viszont világosan
láttam, hogy ha itthon prémiumminőségben, kimagasló szakmai
környezetben szeretnék hajókkal
foglalkozni, akkor erre a Wiking
Yacht Club a legtökéletesebb hely.
A random feladatok, a változatos
munkák és a napi szintű kihívások
azóta is biztosítják számomra azt

a folyamatos fejlődést és adrenalin
fröccsöt, amitől felpezseg a vérem.
Ha akarom, ha nem…”
Vissza? A jövőbe!
A hajóalkatrészek beszerzése
olyan, mint egy-egy kiváló évjáratú
bor becserkészése: bizonyos idő
után már csak limitáltan elérhető,

a felkutatása pedig időt és energiát
felemésztő.
„Néhány évvel ezelőtt megkértek, hogy utazzak el Olaszországba,
nézzek meg két használt hajót, és
segítsek megmondani, hogy a kettő
közül melyiket érdemes megvenni.
A vásárlás megtörtént, a hajó itthon
vízre került, de használat közben
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Ha beesik az esővíz a motorba, ha véletlenül vizet engednek
a tanknyílásba, ha elmegy a hűtés
vagy kifogy az olaj, Vilmos színre
lép, átveszi az irányítást, és mint
Mr. Wolf, a Ponyvaregény problémamegoldója, elsimítja a ráncokat,
megjavítja, ami javítandó.
Tapasztalatával Dunát lehetne
rekeszteni, csakhogy a hajómotorok
mosolygós doktora vallja: 20 év
elteltével is folyamatosan belefut
korábban nem tapasztalt hibákba,
mert bár sok mindent látott már,
a fejlesztéseknek köszönhetően
mindig lesznek újabb és újabb
kihívások.

SZÍVÜGYÜNK: A HAJÓMOTOR

VILMOS, A MOTORDOKTOR
Kinek ne fordult volna már meg a fejében tankolásnál, hogy véletlenül nem megfelelő üzemanyagot töltött
a tankba? Kivel nem fordult még elő, hogy be akarta indítani a motort, de az egy hangot sem adott? Hányszor
hagytuk rajta a világítást az autón, a hajón, amitől aztán lemerült az akksi? De kellemetlen! – sziszegjük jobb
esetben. Mázli, hogy az efféle apróságok nem billentik ki komfortzónájából a Wiking Yacht Club motorszerelőjét,
Neurohr Vilmost. Ő nem a messziről jött, hanem a sokat látott ember, a Vili.

D

e kicsoda Vilmos?
Autószerelőként kezdte
a pályáját, ám érdeklődésének és szorgalmának köszönhetően a motorcsónak versenysport
elitjének háttérstábjában találta
magát. Brutálisan tuningolt motorok, elszabadult lóerők, profi
hajókezelés előzte meg a wikinges
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szolgálatát, de az elképesztő ütemű
technikai fejlődésnek köszönhetően
20 év után sem unatkozik második
és harmadik otthonában, a WYC
Hajószervizben és a Wikingek által
vezetett Horányi Hajógyárban.
Miközben hajótulajdonosként
az ember őszintén reméli, hogy
motorhibával talán sosem kell

a szervizhez fordulnia, a valóság
ennél árnyaltabb: Vilmos munkanapjai a csendes téli időszakban is
eseménydúsan telnek. Más kérdés,
hogy a leggyakoribb problémák
megoldása során bagatellnek tűnő
és mesteri szaktudást igénylő helyzetekkel egyaránt találkozik a hajós
szezon hétköznapjain.

Gondolkozz!
A legegyszerűbb munkafolyamat
során Vilmos a komputeres diagnosztika alapján elvégzi a szükséges javítást, és minden rendben.
A szervizes munka azonban korántsem mindig papírforma szerinti
rajt-cél győzelem, gyakran előfordul
ugyanis, hogy a motor a hibakód
eltűnése után továbbra sem indul.
A nagy fejtörés, a szerviz igazi élete
ekkor kezdődik, és Vilmosban is
ekkor teljesedik ki a motordoktor:
ő lesz a diagnoszta, a detektív,
hiszen ki kell nyomoznia, ki kell
kísérleteznie, mi okozhatja a problémát, amit aztán persze orvosol is.
„Egy régi hajó új motort kapott,
egy Volvo D3-ast, ami olykor leállt
– eleveníti fel egy sokórás kihívás
történetét Vilmos. – A tulajdonos
küzdött vele egy darabig, végül
elhozta hozzánk, a Wiking Yacht
Club Hajószervizébe. A diagnosztika nem jelzett hibát. Az indokolatlan motorleállást alapvetően az
üzemanyagrendszer hibája produkálja, ezért ilyen probléma esetén
először azt vizsgáljuk át alaposan.
Megtettük. Csakhogy itt más okozta a gondot: nem gyári leállítórelét
tettek a motorba, amely nem bírta
a szerkezet saját rezgését. A rezgés
miatt a relé időnként megszakította
az áramkört, ami a motorkomputert működtette, így pedig leállt
a motor. Mivel a komputer a folyamatot úgy értelmezte, mintha
a gyújtáskapcsolóval kapcsolták

NEUROHR VILMOS

volna le a motort, ezért nem jelzett
hibát. A leállítórelé kiadta a parancsot a komputernek, hogy le kell
állni, az pedig leállt. Az alapvető
gond az volt, hogy eredendően
szakszerűtlenül szerelték fel a vezérlőpanelt, amelybe ráadásul nem
gyári relét raktak. Mi alapján jöttem rá a hibára? Ebben az esetben
a hatodik érzék működött, és persze
hajtott a kíváncsiság.”
Hogy mi a tanulság? Motorbeszereléskor és hibaelhárításkor – ahogy az autószerelő NEM
hajómotor szerelő – célszerű
szakszervizhez fordulni, alkatrészcsere esetén pedig érdemes gyári
alkatrészt használni.

TIPPEK A HAJÓMOTOR
M EGÓVÁSÁÉ RT
MIK A TEENDŐK, HA MEGHOSSZABBÍTANÁNK A MOTOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAMÁT?
AHOGY A GYÁRTÓK IS ELŐÍRJÁK, MINDEN INDULÁSNÁL FORDÍTS ÖT PERCET
AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSÉRE.
A SZEZON VÉGÉN NE FELEDKEZZ MEG
A SZAKSZERŰ TÉLIESÍTÉSRŐL.
A VÍZRE TÉTEL ELŐTT SZERVIZES
SZAKEMBERREL ELLENŐRIZTESD A MOTOR ÉS AZ OLAJ ÁLLAPOTÁT.

É L E T K O R : 57 ÉV
S Z A K M A : AUTÓSZERELŐ
W I K I N G - K O L L É G A : 20 ÉVE

Óvd a motort!
A rendszeres, időszakos szervizelés
ellenére is előfordulhat, hogy a hajó
soron kívül a szervizben köt ki, ám
Vilmos szerint hajótulajdonosként
sokat tehetünk azért, hogy ez minél
ritkábban következzen be. A hajó
olyan, mint a gyermekünk – óvjuk,
odafigyelünk rá, folyamatosan gondoskodunk a jól létéről.
Vilmos szerint a vezetéstechnikánkon mindig csiszolhatunk:
a profi oktatóktól vett különórákért
nemcsak a hajónk utasai, hanem
a motor is hálás lesz. A vezetéstechnika szerepe az utolérő farhullámoknál emelhető ki, valamint
azoknál az eseteknél, amikor
alacsony vízállásnál a propeller
vagy hajtómű leér a fenékre. Azzal
is gyorsan hidegre tehetjük a motorunkat, ha a gyorsulási szakaszon
túl is full gázon járatjuk.
Mit érdemes megfogadni?
Talán azt, hogy a kevesebb néha
több, ami igaz a motor élettartamát
illetően is.
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ILYEN VOLT ...

MŰANYAGOS MUNKÁK

... ILYEN LETT

PLASZTIKTUNING
Ráncfelvarrás, fiatalítás, beültetés… Mindannyian vágyunk rá, hogy a lehető legjobb formánkat mutassuk, de
ehhez nem elég a fodrász, a gondosan kiválasztott deckcipő és a parfüm. A hajónk úgyis ellopja a show-t.

N AGY „ M ŰA N YAG O S ”
PÉTER
ÉLETKOR: 44 ÉV
SZAKMA: SPORTHAJÓÉPÍTŐ
WIKING-KOLLÉGA: 11 ÉVE

A

Wiking Yacht Club hajószervizében már tizenegy éve
Nagy Péter felel a hajók
kompromisszumok nélküli, kiváló
megjelenéséért. Ő a hajótestek
plasztikai sebésze. Persze ahhoz,
hogy most sorban álljanak a munkájáért, hosszú utat kellett megtennie
– ami azonban már a kezdetektől
elég határozott irányt mutatott.
Péter, vagy ahogy a Wikingeknél
hívják, „Műanyagos Peti” immár
több mint húsz éve foglalkozik
hivatásszerűen műanyag hajókkal:
tíz évet sporthajóépítéssel töltött, az
utóbbi tizenegy évben pedig
a Wiking-flotta csapatát erősíti.
Péter a hajózási szakközépiskola
elvégzése után további két évig
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technikumban tanulta a hajózás
legfőbb ismereteit, majd a Flottillában katonáskodott. Ekkor vezették
be Magyarországon a sporthajóépítő
képzést, ahova a Wiking Yacht Club
műanyagos szakértője szinte azonnal
jelentkezett. A hajóépítés titkos
fogásait az ország egyik legnevesebb
hajóépítő műhelyében, Soponyaiéknál sajátította el, egy teljes évtizedet
szánva a szakma kitanulására.
Amikor ezek után, 2009-ben
a Wikingekhez került, már nem
csak a hajók felületével ápolt közeli
barátságot: ismerte őket kívül-belül,
ami gyakran előnyt jelent számára
a munka során. Ahogy ő mondja,
maximalista, így kritikus szemmel
nézi a hajókat, ezáltal jól fel tudja

mérni, mi az, ami mindenképp
javításra szorul, és melyek azok
a javítások a hajótesten, amiket mindenképp el kell végezni ahhoz, hogy
a hajó érték- és időtálló maradjon.
Hollywoodon túl
Mindannyiunk szeme előtt ott lebeg
a kép: tűző napsütésben bikinis
lányok vagy rövidnadrágos fiúk
mossák a decket, miközben a vízcseppek megcsillannak a hófehér
hajón. Bár csábító az ötlet, az így
„kezelt” (azaz vizesen hagyott) hajó
idővel a szervizben köt ki, rosszabb
esetben csak szomorú látványt
nyújt majd a kikötőben. A nem rendszeresen kezelt felületekről ugyanis
nem pereg le a víz, a vízszemek így

megtapadnak a felületen és nagyítóként működve az összegyűjtött napsugarak hatására beégethetik a gélt,
ettől pedig a hajó erősen visszamattulhat, majd vízkövesedhet.
Mivel a motoros sporthajók tökéletes megjelenése mellett az állagés értékmegóvás kiemelten fontos,
a Wiking Yacht Club hajószervizének műanyagos részlegében
a polírozás, a gélezés is a fő profilba
tartozik. Éppen ezért a hajószerviz
kibővített, 21. századi elvárásoknak
megfelelő műhelyében a hajófényezés mint szervizszolgáltatás is
elérhető, még szélesebb szervizelési
lehetőségeket nyújtva ezzel a hajótulajdonos ügyfeleknek.
Bár a hajók átlagéletkora az új
hajók vásárlásának köszönhetően
évről évre csökkenő tendenciát
mutat, sok esetben elmondható,
hogy a WYC hajószervizébe érkező
vízijárművek meghaladják a tízéves
kort, és vagy eladó sorba kerültek,
vagy az idő vasfogának és/vagy
rendszertelen szervizelésnek köszönhetően teljesen elhasználódtak.
A műanyagos munkák ezeknél a hajóknál is kiemelt szerepet játszanak,
hiszen még a leggondosabb gazdák
esetében is, akik rendre, időben
elvégeztetik a megfelelő karbantar-

tást – mosást, algátlanítást, polírozást, a tíkfa fedélzet kezelését és
egyéb karbantartó munkálatokat –,
megesik, hogy megsérül a hajóhéj,
és adott esetben nagyobb lélegzetvételű javításokra van szükség.
Az orrsugárkormány beépítése
mellett, amely mára oly mértékű
népszerűségnek örvend, hogy szinte
„rutinműtétnek” számít a WYC hajószervizében, Péter olyasmit is vállal,
amihez jól jön a hajóépítő múlt: akadt
már rá példa, hogy egy elkorhadt
fartükröt kellett nehezített körülmények között, belülről felújítania.
Békából királyfi
A műanyagos hajómunkák egész
évben keresettek, és bár a legkeményebb időszakot a téli szezon
jelenti, a nyári időszakra felkészítő
szervizelés, a tavaszi hajókiállítás

és az előre ütemezett, nagyobb
felújítások, vízre bocsátások miatt
az üresjárat ismeretlen fogalom
mind Péter számára, mind a hajószerviz műanyagos részlegében. És
hogy emellett mégis mi hajtja Pétert
a napi munka során? Legfőképp
az, ha az elnyűtt, elhasználódott,
gondozatlan, rossz állapotú hajóból
gondos munkával kihozva a maximumot: egy felfrissült, megújult
hajócsoda gördülhet ki a WYC
hajószervizéből.
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CSÁBÍTÓ ENTERIŐR,
VO N ZÓ K I L ÁTÁ SO K

TI S Z A-TAV I É L M É N Y E K
A CSALÁDNAK
TERMÉSZETKÖZELI ÉLMÉNYEK VÁRNAK RÁTOK
A TISZA-TÓ ÉS A TISZA PARTJÁN: A KALANDPARKOK,
A STRANDOK, A HORGÁSZ- ÉS LOVAGLÁSI LEHETŐSÉGEK, VALAMINT A JÓ MINŐSÉGŰ KERÉKPÁRUTAK AZ
AKTÍV PIHENÉST ELŐNYBEN RÉSZESÍTŐKET IS ELBŰVÖLIK, AKÁRCSAK A HELYI TERMELŐK SAJT-, LEKVÁR-,
MÉZ-, CSOKOLÁDÉ- ÉS SÖRKÜLÖNLEGESSÉGEI.
2 - 4 N A P O S HAJÓBÉRLÉS ESETÉN A TISZA-TÓ
KÖRNYÉKÉT JAVASOLJUK. SARUDON AQUAGLIDE VÍZI
JÁTSZÓTÉR, TRAMBULIN PARK ÉS MÁSZÓBÁZIS VÁR
KICSIKET ÉS NAGYOKAT. SZIESZTÁZNI A SZABICS-KIKÖTŐ ÁRNYÉKOS FŰZFÁI ALATT ÉRDEMES, HA PEDIG
HELYI ÉTELEKRE VÁGYTOK, A STÉG-KIKÖTŐ KÜLÖNLEGES HALÉTELEIT JAVASOLJUK.
4 - 7 N A P O S HAJÓBÉRLÉS ESETÉN EGÉSZEN
A ZSILIPIG, TISZALÖK-ALSÓIG HAJÓZHATTOK FEL
ÉS VISSZA, A KISKÖREI BÁZISKIKÖTŐRE, ÚTKÖZBEN
SZÁMOS KIKÖTŐ KÖZÜL VÁLASZTHATTOK AZ EGY HÉT
ALATT. A VÍZ MELLETT A SZÁRAZFÖLD IS FELFEDEZÉSRE VÁR: EGÉSZ NAPOS PROGRAMKÉNT A TISZA-TÓ KERÉKPÁROS KÖRTÚRÁT, APRÓBB KITÉRŐNEK A POROSZLÓI ÖKOCENTRUM BEBARANGOLÁSÁT AJÁNLJUK.

TOKAJ ÉS A BODROG
VONZÁSÁBAN

MAHART

N YA R A LÓH AJÓZ ÁSR A FEL!
Barátságos, kényelmes, a szabadság és a kaland élményét ígérő élettér, ahol házi kedvenced társaságáról sem kell
lemondanod? Mire vársz? Hív a Tisza, a Bodrog és a Tisza-tó varázslatos világa, azaz: nyaralóhajózásra fel!

2021 01

TOKAJ-HEGYALJA A LEGISMERTEBB MAGYAR BORVIDÉK. DE MI TENNÉ MÉG IZGALMASABBÁ A RÉGIÓ
FELFEDEZÉSÉT, MINT HOGY HAJÓVAL JÁRJÁTOK BE?!
ÖSSZESEN 16 KIKÖTŐBEN ÁLLHATTOK MEG A BODROGON, AHONNAN PINCELÁTOGATÁSOKRA, KERÉKPÁRTÚRÁRA INDULHATTOK, VÁRAK, LOVAS ÉLMÉNYEK ÉS
GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉGEK VÁRNAK RÁTOK.
3 - 4 N A P O S HAJÓBÉRLÉS ESETÉN A BODROGON ÉRDEMES SÁROSPATAKIG FELHAJÓZNI, MELYET
ÖSSZEKÖTHETTEK RÖVIDEBB KERÉKPÁR- VAGY
DŰLŐTÚRÁKKAL. SZEGI TELEPÜLÉSEN A DÍJNYERTES
TOKAJI GIN LEPÁRLÓTÚRÁJA EGYEDÜLÁLLÓ, MÍG
OLASZLISZKÁRÓL INDULVA A TOLCSVAI KINCSEM KASTÉLYT AJÁNLJUK BRINGÁS ÚTI CÉLKÉNT.
4 - 7 N A P O S HAJÓBÉRLÉS ESETÉN A BODROGON SÁTORALJAÚJHELYIG, A FELSŐ-TISZÁN PEDIG
AKÁR DOMBRÁDIG HAJÓZHATTOK. RAKAMAZON
A STRANDOLÁS SZINTE KÖTELEZŐ, A BELVÁROSI
KIKÖTŐTŐL PEDIG TOKAJ ÓVÁROSA ÉRHETŐ EL KÖN�NYEN GYALOGOSAN, AHOL A HÍMESUDVAR KÉZMŰVES
PINCÉSZETÉBE ÉRDEMES BETÉRNETEK.

ár a parton is csoda fogad
Kiskörén: a Wikingek által
épített báziskikötőnk új
épületkomplexuma és egy 19 méter
magas, két összefordított hajótestet
formázó kilátó – lélegzetelállító
panorámával a Tisza-tavi vidékre.
Ez a belépőélmény a MAHART
2020-ban indított tiszai Nyaralóhajózás programjára, amelyhez
nemcsak prémiumkategóriás
hajókat, hanem színes programokat
is kínálunk. De nézzük, hogy
a választható, különböző típusú és
felszereltségű, 2-10 fős hajókba
pattanva milyen vízi élményekkel
vár téged, barátaidat és családodat
ez a fantasztikus atmoszféra!
Kisköréről indulva a Tisza-tó
természeti szépségeit fedezhetitek
fel, de Tiszalökig is felhajózhattok (a
hajókba légkondit szereltünk, hogy
a nyári melegben is tudjatok pihenni, a hűvös estéken pedig a fűtés is
bekapcsolható).
Tokaj és környéke a gondtalan
tiszai hajózás élménye és az érintetlennek tetsző természet mellett
kulturális, kulináris és szabadidős
programokkal hív. Újonnan létrehozott tokaji báziskikötőnk önmagában is számos szórakozási lehetőséggel csábít: bográcsban vacsorát
főzni és helyi borokat kóstolni,
miközben a gyerekek a játszótéren
apasztják aznapi energiaszintjüket
– nyerő lapleosztás, nem igaz? Apropó Tokaj, érdemes az aszú hazájától
„északra” is portyázni, a Bodrogon
Sátoraljaújhelyig, a Felső-Tiszán
Tiszabercelig hajózhattok.
Mellékszezonban (május, június,
szeptember és október) 2, 3 és 4
napra bérelhettek hajót, főszezonban (július és augusztus) egyhetes
periódus választható, ha hos�szabb nyaralásban gondolkodtok.
A hajóbérlés után sem engedjük el
a kezeteket, telefonra letölthető, kifejezetten a MAHART-Nyaralóhajózás útvonalára fejlesztett NaviBoat
applikációnk a vízi és a szárazföldi
navigációban is társatok lesz. A vízen az előre kijelölt nyomvonalon
vezet titeket (a térképen láthatjátok
a behajózható területeket, az izgalmas helyszíneket, a kikötőket, a fo-
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KIKÖTŐTÖRTÉNET
A CSEPELI SZABADKIKÖTŐ 90 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL A MAHART-SZABADKIKÖTŐ ZRT. 2018-BAN MINDÖSSZE
500 PÉLDÁNYBAN EMLÉKALBUMOT
JELENTETETT MEG A KIKÖTŐ TÖRTÉNETÉRŐL. CSEH VALENTIN ÁTFOGÓ ÉS LÁTVÁNYOS MUNKÁJA MINDENKI SZÁMÁRA
E L É R H E T Ő É S L E T Ö LT H E T Ő I T T :

KISOKOS
A VADONATÚJ, 20 HAJÓBÓL ÁLLÓ
MAGYAR FLOTTÁT AZ ESTIVALE CSALÁD QUATTRO, SIXTO ÉS OCTO TÍPUSAI ALKOTJÁK, MELYEK 2-4 KABINOS
VÁLTOZATBAN ÉRHETŐK EL. A HAJÓKAT
KÉRÉS ESETÉN SPECIÁLISAN IS FELKÉSZÍTJÜK, KERÉKPÁRT, GRILLSÜTŐT VAGY
NAPOZÓÁGYAT IS BÉRELHETTEK, DE
AZ EGYÉNI IGÉNYEKET ELŐRE LEADVA,
A BEVÁSÁRLÓLISTA ALAPJÁN A HŰTŐSZEKRÉNYT IS FELTÖLTJÜK.
A P ROG R A M A JÁ N L ATO K AT,
Á R A K AT É S E GY É B I N FO R M ÁC I Ó K AT IT T TA L Á L JÁTO K :

A N AV I B OAT A P P LI K ÁC I ÓT
I N N E N TÖ LT H E T I T E K L E :

lyamkilométert és vízi KRESZ-táblákat is), biztosítva az élménydús
és biztonságos hajózást. A kikötést
követően a helyi szolgáltatókat és
látványosságokat vonultatja fel az
app, legyen az étterem, borászat,
strand vagy gyógyszertár.
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polinézek tudhattak valamit
már akkor, amikor a világ
többi népe még éppen csak
a tengerre merészkedett, hiszen
fennmaradt leletek bizonyítják, ők
réges-régen is kéttestű hajókkal
szelték a vizet. El is jutottak sokfelé
– távoli területekre is. Aztán a katamaránt a 19. század második felében
újra felfedezte magának a hajóstársadalom, amikor egy bizonyos
Nathanael Herreshoff által épített
hajó gyorsabbnak bizonyult valamennyi kortársánál. Művét rögtön ki
is tiltották az összes versenyről…
Amennyiben tehát a sebesség
kerül előtérbe, tagadhatatlan és
bizonyított a két hajótesten nyugvó
felépítmény előnye, de mi a helyzet,
amikor a kényelemre, jó helykihasználásra koncentrálunk? És ami
a versenyvitorlásoknál előny, az
vajon miként működik a motorral
felszerelt hajók közegében? Nos,
a Powercat a próba alatt bebizonyította, hogy nagyon is életképes
a koncepció.
Teret mindenkinek!
Nézzük, az első, felületes szemlélődés során mi az, ami szembeötlik
a hajót vizslatva. Először is a szélessége, hiszen a két testen nyugvó
jármű lehetővé teszi a 6,72 méteres
horizontális kiterjedést, ami a kategóriában megszokott 4-5 méterhez
képest mindenképpen látványos.
A másik, amire egyből gondolunk
különösebb fizikai szakképzettség
nélkül is, hogy a két keskeny hajótest közegellenállása nyilván jóval
kisebb (a merülésük is), mint az
egy nagyé, ami jobb dinamikát és
kedvezőbb fogyasztást eredményez.
És nem is tévedünk.
A katamarán „pengéi” sokkal
inkább vágják a vizet, nem csapódnak beléjük, mint az egytestűek,
ezért induláskor nem ágaskodik
a gázkar előretolására, hanem
simán nekirugaszkodik, és ezt a kivételes stabilitását menet közben
is megtartja. Kérdés persze, hogy
vízi andalgás során ez miért fontos,
hiszen az utazójachtok általában
kevés időt töltenek nyélgázon,
azonban a Powercat az álló helyzeti,
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LEOPARD 43 POWERCAT

K ÉT T EST,
N AGY É LV E Z E T
Vajon van-e létjogosultsága a katamarán felépítésnek a motoros
utazójachtok világában? A Leopard 43 Powercat azt bizonyítja, hogy
nagyon is, bár egyelőre inkább kuriózumként, mintsem elterjedt
megoldásként tekintsünk rá.

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
A W IK ING YA LEGYEN.
HOGY A TIÉD
T
CS LE V EN TÉ
K ER ESD HODÁ 7305- ÖS
0
A +36 20 96 MON!
Á
TELEFONSZ
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A JÖVŐ HÍRNÖKE?

EGY KISEBB LAKÁSBAN
É R E Z H E TJ Ü K M AG U N K AT

A KATAMARÁN HAJÓFELÉPÍTÉSRE
NAPJAINKBAN EGYRE TÖBB SZAKEMBER TEKINT A JÖVŐ VÍZI KÖZLEKEDÉSÉNEK ZÁLOGAKÉNT. A HATALMAS
TENGERI KONTÉNERSZÁLLÍTÓK SZEREPE
PÉLDÁUL JELENLEG MEGKERÜLHETETLEN A VILÁGKERESKEDELEMBEN, ÁM
KÖZTUDOTT, HOGY EZEK A MONSTRUMOK ANNYI ÜZEMANYAGOT ÉGETNEK,
AMENNYIVEL JÓCSKÁN HOZZÁJÁRULNAK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSTŐL
SEM FÜGGETLENÍTHETŐ ÜVEGHÁZHATÁS
NÖVEKEDÉSÉHEZ. TÖBB, ILYEN HAJÓKAT
ÜZEMELTETŐ NEMZETKÖZI VÁLLALAT IS
ELŐÁLLT MÁR ÖNJÁRÓ, ELEKTROMOS
HAJTÁSÚ, IPARI MENNYISÉGŰ NAPELEMMEL FELSZERELT JACHT KONCEPCIÓJÁVAL, AZONBAN A MEGVALÓSÍTÁS ÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS EGYELŐRE VÁRAT
MAGÁRA. MINDENESETRE, AMI EGY
LUXUSJACHT ESETÉBEN ÉLETTERET
ÉS STABILITÁST NÖVELŐ OKOSSÁG, AZ
A TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS IPAR
ÁGÁBAN A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS
JELENTŐS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDJA
LEHET. A KISEBB MERÜLÉS ÉS A JOBB
KÖZEGELLENÁLLÁSI TÉNYEZŐ TÖBB
SZÁZEZER TONNÁNÁL UGYANIS MÁR
KÉPES LÁTVÁNYOSAN LEFARAGNI AZ
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMBÓL.

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 13 M
SZÉLESSÉG: 6,72 M
MERÜLÉS: 0,94 M
TÖMEG: 13 891 KG
TELJESÍTMÉNY: 2×320 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 1000 L
VÍZTARTÁLY: 780 L
ELSZÁLLÁSOLHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 6-8 FŐ

társasági élet porondján is bizonyít. Rendkívüli szélessége olyan
tágas, nyitott szalon kialakítását
teszi lehetővé, ami sokkal nagyobb
kategóriáknak is becsületére válna.
Még a flybridge-en is akrobatikus
táncra perdülhetünk, bőven van
hely. Nem véletlen, hogy a hajókon
élő emberek különösen kedvelik ezt
a fajta felépítményt. A Leopardba
hatalmas étkezőasztal fért, amit
könnyedén elhalmozhatunk finomságokkal a szintén tágas konyha
L alakú pultját és a háromégős,
sütővel egybeépített tűzhelyt használva. Tulajdonképpen egy kisebb
lakásban érezhetjük magunkat.
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MÉG A FLYBRIDGE‑EN
IS AKROBATIKUS
TÁNCRA
PERDÜLHETÜNK,
BŐVEN VAN HELY.

Stabilan minőségi
Persze, csodák nincsenek, amit
a Powercat a fedélzeten ad, azt
némileg visszaveszi a kabinban.
Cellahangulat persze odabent
sincs, azonban akár a három-, akár
a négykabinos verziót választjuk,
fel kell készülnünk, hogy az ágyak
faltól falig kitöltik a rendelkezésre
álló helyet, és bár kényelmesek,
szívesebben töltjük majd az időnket
odafent.
A hajó felszereltségét és minőségét nem érheti zokszó, akár a roppant tágas közösségi terekben, akár
a némileg szűkösebb kabinokban,
esetleg a két fürdőplatformon élvez-

zük az utazást, elégedettek lehetünk
a kínált szolgáltatásokkal.
A kétszer 320 lóerőt produkáló
motorizáltságával a 43 Powercat
nevetve szeli a vizet, a fordulókban
pedig ugyanolyan betonstabil marad, mint álló helyzetében.
A Leopard tehát bizonyítja, hogy
a felhasználási igények sokszínűségének fényében nagyon is helye
lehet a katamarán felépítésnek
a túrajachtok között, és biztosak lehetünk benne, hogy a közeljövőben
jóval elterjedtebbé válik ez a koncepció a világtengereken, a tavakon
és a folyamokon, mint manapság
tapasztalhatjuk.

NYITOTT TEREK
BAJNOKA
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ÚJ SUBARU OUTBACK 2021

VÍZIÓK MENTÉN,
ÖSSZKERÉKEN
Miért várjuk a nyarat? Például azért, hogy végigjárhassuk és felfedezhessük a Wiking Horányi
Hajógyár által épített és telepített kikötőket a Bodrog és a Felső-Tisza vadregényes vidékein
kalandvágyó, minden porcikájában higgadt magabiztossággal és tökéletességgel működő társunkkal,
a Magyarországra tavasszal érkező, vadonatúj Subaru Outbackkel!

L

étezik egy elitklub az autósvilágban, amit nem a marketinggépezet, hanem a tapasztalat és a szájhagyomány tart össze.
Ők a subarusok, akiknek nincs
szükségük minimális magamutogatásra sem – minőségre, megbízhatóságra és különleges technikai
megoldásokra viszont annál inkább.
Bár a legendás japán márka

2021 01

modelljei jó ideje minden téren, így
dizájnban és stílusban is megállják
a helyüket a prémiumok versenyében, ezeket a gépeket még mindig
nem azok veszik, akik a legfrissebb
plázatrendeknek kívánnak megfelelni, hanem azok a szerencsések,
akiknek volt alkalmuk megtapasztalni a kézzelfogható különbséget
talmi és valódi között.

Ahogy mondani szokás, ezekben az autókban még van anyag,
miközben a technikai tervezés és
a kivitelezés során sem csapkodott
a pénzügyi osztály a szakavatott fejlesztők kezére. Az idén piacra kerülő
vadonatúj Subaru Outback a hatodik a modellgenerációk sorában, és
minden részletén érződik, hogy ezek
a mérnökurak – és talán hölgyek is –

nem ma kezdték a szakmát. Ha Krokodil Dundee-nak megfelelt az éppen
huszonöt éve gyártásba küldött első
kiadás egyik példánya a rosszfiúk
előli menekülésre a zord terepen, mi
is örömmel és nem kevés kíváncsisággal várjuk, hogy nekivághassunk
majd az ország északi szegletének
a ropogósan friss Outbackkel.

emberek lévén biztosak vagyunk
benne, hogy megtaláljuk a közös
hangot ezzel a roppant energikus,
mozgékony és praktikus autóval.
A kihívásokkal teli útvonalat megterveztük a kalandra!
Őrangyal
Addig is, amíg várunk a személyes
találkozásra, Tisza menti túránk
tervezgetése közben egyre gyakrabban siklik a tekintetünk az Outback
prospektusára. Roppant kíváncsian
várjuk, hogy élesben is kipróbáljuk
az autó EyeSight vezetéstámogató
rendszerét, amely nonstop őrködik az utasok testi épsége felett.
Két sztereokamerájával, mintegy
második szempárként pásztázza és
folyamatosan elemzi a vezető előtti
útszakaszt, így az éberségfigyelő
funkcióval együtt igazi őrangyalként vigyáz ránk. Az EyeSight képes
precízen meghatározni a formákat,
a sebességet és a távolságot, és
amennyiben veszélyhelyzetet észlel,
figyelmezteti a sofőrt – sőt, be is
avatkozik, ha szükséges.
A Subaru Outback fotóiról átüt
az autó kecses, visszafogott elegan
ciája, az a fajta arisztokratikus
kisugárzás, miszerint: „bármit megtehetnék, de nem teszem meg”. Gondolatainkban szinte kívánkozik az
autó a tiszadobi Andrássy-kastély
lenyűgözően felújított, pompás környezetébe, ami nyári kirándulásunk
egyik leglátványosabb állomása
lesz, de éppen úgy el tudjuk képzelni az Outbacket a világ bármely kikötőjének díszeként is, akár munkavégzés, akár naplementében történő
andalgás közben. Tulajdonképpen
az egész autó egy remekbeszabott
jachtra emlékeztet minket, amiben
forma és funkció, nagyvonalúság és
ízlés, erő, kényelem és biztonság találkozik évtizedes, bevált hagyományokkal. Mi már nagyon készülünk
a találkozásra!

Masszív erő
Folyóvizekben gazdag hazánk
elsőrangú terep vízitúrázáshoz,
azonban, mint mindenhez, ehhez
is megfelelő infrastruktúra szükséges. A hajós kiránduló ugyanis
ott áll meg, ahol biztonságosan ki
tud kötni, és ott költi a pénzét, ahol
lehetősége adódik rá, akár egy jól
felszerelt kemping, akár egy parti
pecsenyesütő igénybevételekor.
A Wikingek Horányi Hajógyárában
fejlesztett és gyártott polietilén
pontonrendszerek – melyekből 2020
nyarán huszonhét darab került
telepítésre a Bodrog, a Tisza és
a Tisza-tó partján – ideális megállók
a biztonságos kikötéshez.
Most, hogy már tudjuk, milyen
izgalmas úti célok felé vesszük az
irányt nyáron, alig várjuk, hogy az
ebben kiváló társnak ígérkező Outbacket is megismerjük. A Subarura
jellemző legendás kiegyensúlyozottság, a szimmetrikus AWD-rendszer tökéletessége, az álom finom
kormányzás és futómű ígérete
máris kalandozásra csábít, és lelkesen tervezzük közelgő túráinkat
a Ronyva és a Bodrog összefolyásához vagy éppen a Megyer-hegyi
tengerszem kies vidékére. A terep
nehézségei sem fogják vissza az
újabb és újabb célállomások bejelölését a térképen, hiszen a Subaru
márkát ismerve biztosak lehetünk
benne: az új Outbackbe is beleadtak
apait-anyait a tervezők.
Az már a gyári előzetesekből
kiderül, hogy ez a modell is bivaly
erős és rendkívül masszív konstrukciónak ígérkezik, és korszerű
boxermotorjának hála, igen takarékosnak is. Rajtunk nem fog múlni,
hogy a harmatfriss Subaru Outback
hazánkba érkezése egy gyönyörű
barátság kezdete legyen, hajós
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EZ A HAJÓ
A LEGCSEKÉLYEBB
TÚLZÁS NÉLKÜL
ANNYIRA EGYBEN
VAN, MINT EGY
MONOLIT: CÉLSZERŰ,
LETISZTULT.

XO 250 DFNDR

POSZEIDÓN ÖKLE
Az XO 250 DFNDR az, aminek látszik: zord tajtékok masszív
meglovaglója, kőkemény munkaerő, miközben a szabadnapok
szórakozásaira sem kíván magának mást az ember.

A

Jeges-tenger más világ, mint
a Riviéra, és ezt kik is tudnák
jobban a skandinávoknál,
jelen esetben a finneknél? Ott nem
lehet alibizni, nincs helye a talmi
dolgoknak, hiszen a természet erői
arrafelé hamar leleplezik, ha valaki
csak úgy csinál, mintha…

2021 01

A helsinki székhelyű hajógyártó,
az XO legújabb DFNDR (Defender,
azaz védelmező) modellje pedig
megmutatja, hogy bizony, bele kell
tenni a járműbe azokat az anyagokat, amik segítik az épen maradást
a méltóságteljes, ám a humorérzéket
nélkülöző vizeken. Nem véletlenül

tartják úgy, hogy a finn szigetcsoport az egyik legnehezebben
navigálható vidék a világon, ahol
különösen nagy szakértelmet és
tapasztalatot igényel a hajózás.
A finn hajóépítők tudása és
szakértelme első pillantásra látszik
a DFNDR-en, ám igazán akkor

esünk ámulatba, amikor kipróbáljuk. Ez a hajó a legcsekélyebb túlzás
nélkül annyira egyben van, mint
egy monolit: célszerű, letisztult,
hovatovább egyszerű, mégis elképesztően dögös skandináv dizájnba
csomagolja a megbízható, robusztus
technikát. Ami az anyagválasztást
illeti, a hajó az örökéletet és az
elnyűhetetlenség magabiztosságát
sugallja. A fejlesztőknek kifejezetten céljuk volt, hogy divatékszer
helyett egy zord vizeken is helytálló
vízi járművet alkossanak.

A DATL A P

Lepkesúlyú bajnok
Az XO 250 DFNDR hajóteste teljes
egészében alumíniumból készül,
ami egyebek mellett már csak alacsony tömegével is sokat hozzátesz
a könnyed mozgáshoz. Ehhez még
képzeljük hozzá, hogy a hét méternél alig hosszabb, pehelysúlyú hajóval mit művel a Mercury Verado
V8-asának 300 lóereje, és nagyjából
képet alkothatunk, mire számíthatunk menet közben.
Nem látványelemként került
a két, versenyautókéra hajazó

TELJES HOSSZ: 7,75 M
SZÉLESSÉG: 2,28 M
TÖMEG: 1478 KG
MERÜLÉS: 0,9 M
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 335 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK: 5 FŐ
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AZ ARCÉLEKET
IS ÁTSZABÓ
DINAMIZMUS
NEM PUSZTA
ERŐFITOGTATÁS.

M I NTH A D E LF I N H ÁTO N
REPÜLNÉNK

sportülés sem a fedélzetre, mert
valóban szükség van rá, hogy szorosan körülöleljék a testünket. Persze,
ez az arcéleket is átszabó dinamizmus nem puszta erőfitogtatás:
a hajó egyes felhasználási területein, például munkavégzés közben
igenis nagy jelentősége van a sebességnek, a nagyobb hullámok hátán
pedig a teljesítménynek. A DFNDR
expedíciós hajónak tökéletesen
beválik, a SIMRAD GO9 navigációs rendszer profi segítség, még
olyan figyelmességekkel is felszerelték, mint a mélységmérő. A hajó
paraméterei alapján járőrözési és
mentési feladatokra, futárszolgálatra is optimális, tökéletes minősége
és felszereltsége arra predesztinálja,
hogy akkor is kint legyen a vízen,
amikor mindenki más a kikötő
biztonságába húzódik.

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
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Szabadnak született
Természetesen a professzionális
elvárásoknak is maradéktalanul
megfelelő XO nem kizárólag célszerszámként aposztrofálja a hajóit, a vállalat kiszolgálja a polgári
megrendelőit is, a természetjárókat,

a sporthorgászokat, a kalandorokat
(röviden: a hajózás civil szerelmeseit), ezért a DFNDR tervezésekor
a szórakoztatásra és a kényelmi
funkciókra is nagy hangsúlyt helyeztek.
A fedélzeten kényelmesen elfér
öt személy akár teljes menetfelszereléssel is, hiszen jól használható
tárolóból temérdek akad, ráadásul
a párnázott fedélzeti elemek nemcsak a komfortot, de a biztonságot
is garantálják. A hátsó pad alatti
hűtőszekrényből előhúzott italokkal
és ételekkel kellemesen telik az idő
egy jóízű beszélgetés során, miközben a négy hangszórós Fusion
rendszer zenei aláfestése kellemesen duruzsol a fülünkbe.
Ez a hajó mindenhol elemében
van, sőt mindenhol kitűnik a hasonló kategóriájú társai közül. Mégis,
a DFNDR igazán akkor mutatja meg
a speedboatozás alfáját és ómegáját,
amikor egyedül, esetleg másodmagunkkal szeljük vele a vizet:
úgy érezzük, mintha delfinháton
repülnénk. A magasabb hullámokról visszapattanva áldjuk a tervezők
tehetségét a lengéscsillapítóval el-

A L E GVAG Á N YA B B
ALUMÍNIUM
G A Z DATE S T
A 2021-ES ÉV DUNAI VIZESBAJNOKSÁG
GYŐZTESE KÉTSÉGTELENÜL A MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT DEBÜTÁLÓ XO
250 DFNDR. TÖKÉLETES MINŐSÉGE ÉS
MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, PRÉMIUMFELSZERELTSÉGE NEMCSAK A VAGÁNY,
SPORTOS ÉS EXTRÉM ÉLETFORMÁT
KEDVELŐ VÍZI HUSZÁROKAT CSÁBÍTJA
VÍZRE, DE AZOK SZÁMÁRA IS KIVÁLÓ
CÉLSZERSZÁM, AKIK HOBBIHAJÓSKÉNT
A HULLÁMOKAT BÉKÉSEBBEN HASOGATVA A FINNEK MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN KÉNYELMÉT ÉS KOMFORTJÁT
ÉLVEZNÉK. AZ XO 250 DFNDR TÖBB MINT
EGY HAJÓ, SOKKAL INKÁBB MAGA AZ
ÉLETÉRZÉS, AMI AZT SUGALLJA A CSENDES MEGFIGYELŐNEK: ÉRTED JÖTTEM!
KALANDRA FEL!

látott ülésekért, a hosszabb utakon
a biztonsági tartalékot adó dupla
akkumulátorért, az éjszakai túrázás
során pedig a fényágyút idéző első
és hátsó reflektorokért, valamint
a nyitható tetőablakért, a karbonponyváért, a kihajtható előtetőkért,
és még hosszasan sorolhatnánk.
Mégsem tesszük, hiszen az XO 250
DFNDR az a hajó, amit ezer dicsérő
szó után is ki kell próbálni, hogy
minden részletében felfedezzük,
megértsük, és őszinte rajongóivá
váljunk.

H ŰTŐ A H ÁT SÓ PA D
A L AT T: KOCC I NTU N K?
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IMOLA HOTEL PLATÁN

STÍLUSTEREMTŐK
Mi fűzi szorosan össze a folyóval nem rendelkező Eger varázslatos felnőttbarát szállodáját, az Imola Hotel Platánt
a magyarországi hajósélet meghatározó szereplőjével, a trenddiktáló Wiking Yacht Clubbal? A gondolatiság és
a tettek. Brandek, melyek egymást építik.

I M O L A P L ATÁ N - Í Z E LÍTŐ

EGYEDI MEGJELENÉS,
KÜLÖNLEGES FILOZÓFIA

2021 01

BELVÁROSI LOKÁCIÓ.
FALFŰTÉSSEL ÉS -HŰTÉSSEL RENDELKEZŐ, ZAJMENTES KLÍMÁVAL ÉS ELEKTROMOS ÁRNYÉKOLÓVAL FELSZERELT, 3D-S MŰSOROK VETÍTÉSÉRE IS ALKALMAS
LCD TV-VEL, MINIBÁRRAL, SZÉFFEL ELLÁTOTT SZOBÁK.
A HAZAI HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ, ÚJHULLÁMOS
MAGYAR KONYHA NEMZETKÖZI SPECIALITÁSOKKAL,
KIEMELKEDŐ HELYI BORVÁLASZTÉKKAL.
WELLNESS BEAUTY SZOLGÁLTATÁSOK.
KORLÁTLAN, INGYENES WIFI A VENDÉGEK SZÁMÁRA
A HOTEL TELJES TERÜLETÉN.
ŐRZÖTT PARKOLÓ A MÉLYGARÁZSBAN.

„A

két cég közti kapcsolódási
pont két szóval leírható:
prémiumminőség – feleli
a bevezetőben említett kérdésre
röpke gondolkodást követően Varga
Zsuzsanna szállodaigazgató. – Mindennek az alapja a közös gondolatiság, a két cég azonos szemlélete:
prémiumszolgáltatásokat nyújtunk
a vendégek, a klubtagok, a partnerek, a vásárlók számára. Szeretjük
a jót, a különlegeset, az izgalmasat,
és szeretjük megosztani az élményt.”
Az Egri vár mellett álló, építészeti szempontból is egyedülálló Imola
Hotel Platán 2012-ben nyitotta meg
kapuit, a 29 Prémium, 3 Junior és 19
De Luxe lakosztály mindegyike terasszal ellátott, ahonnan – tájolástól
függően – káprázatos kilátás nyílik
az Eged-hegyre vagy a szállodával
közvetlen kapcsolatban álló Egri
Termálfürdő méltóságteljes platánokkal szegélyezett területére.
Inspiráló sikerek
„A Wikingekkel közös gondolatiság
másik példája, hogy a sikereink
inspiráló hatással vannak ránk,
azaz nem dőlünk hátra, a további
fejlődési lehetőséget keressük. Ez az
önbecsülésünk alapja is. Az Imolakultúra kialakításával eljutunk oda,
hogy nem egy szálloda leszünk
a sok közül, hanem az első. Jó úton
járunk, amit az együttműködő
partnereink számának emelkedése,
a vendégek visszajelzései, valamint
az elnyert díjak is bizonyítanak.”
Az új utak felfedezésében, a kitartó következetességben szintén
rokon a két cég. A tekintetet vonzó,
környezettudatos üzemeltetési technológiákat alkalmazó hotel filozófiáját tekintve abszolút trenddiktáló
a hazai piacon, amely Magyarország első, dedikáltan felnőttbarát
szállodája.

hotel követ minket és újrapozicionálják magukat, az alapgondolatunk
helyességét igazolja. Felpörgetett
világban élünk. Az egyes ember életében a gyermek a legnagyobb ajándék, ugyanakkor pontosan tudjuk,
hogy szülőként szükségünk van
a feltöltődésre, a pihenésre, amivel
mindenki jól jár: a szülő kisimultabban tér haza, ezzel pedig a gyermek
nyeri a legtöbbet. Egyedülállóan
nyugodt környezetben fogadjuk
a vendégeinket, akár egyedül, akár
a párjukkal érkezzenek. Szállodánk
hitvallása, hogy minden felnőtt,
minden szülő és nagyszülő megérdemli a kényeztetést, azaz: ha rövid
időre is, de a vendég körül forogjon
a világ!”
Az elmondottak fényében nem
meglepő: a hotel törzsvendégeinek
száma kimondottan magas – a cél,
hogy a körük tovább bővüljön a Wiking Yacht Club klubtagjaival.
Mire vevő a Wiking-hajós?
„A két brand szoros partneri
együttműködésben dolgozik,
kedvezményekkel, promóciókkal
kapcsolódunk egymáshoz. A Wiking-klubtagok számára olyan
szolgáltatáscsomagot állítottunk
össze, amelyet ebben az egységben és ilyen formában kizárólag
számukra biztosítunk. Ennek eleme
például a páros solar beach – amely

kifejezetten a D-vitamin termelődését segíti elő – és a páros masszázs,
valamint kedvezményt biztosítunk
a további pluszmasszázsok árából.
A saját kereteinken belül olyan
egyedi ajánlatot állítunk össze
a klubtagoknak, amelyet máshol
nem kapnak meg.”
De mire vevők a hajósok?
„Közösen gondolkodunk a Wikingekkel, ami mindkét fél számára
hasznos. Van ennek egyfajta diszkrét bája is, hiszen a Dunától távol,
szárazföldi élményeket kínálunk
prémiumminőségben a hajózás szerelmeseinek a hajós szezonon kívül,
és akár azon belül is.”
KAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

VARGA ZSUZSANNA
SZ Á LLO DAI GA ZGATÓ

HA TÖBBET SZERETNÉL TUDNI A SZÁLLODÁRÓL, A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ITT
FOLYTATHATOD A FELFEDEZÉST:

HA TUDNI SZERETNÉD, WIKING KLUBTAGKÉNT MILYEN KEDVEZMÉNYEK VÁRNAK
RÁD AZ IMOLA HOTEL PLATÁNBAN, ITT
ELOLVASHATOD:

Megérdemled
„Kezdetben sok kritikát kaptunk,
ám a célunk nem változott, a víziónkból nem engedtünk. Ahogy
családbarát, úgy felnőttbarát szállodára is szükség van. Az a tény, hogy
kisebb-nagyobb mértékben számos
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K A PITÁ N Y A HÍDON!
A Duna felé bandukolva találkozunk néhány emberrel a leányfalui parti sétányon. Mindenki köszön
neki, de a többség nem a keresztnevén szólítja. Így jár, aki a férfivízilabda-válogatott élén 15 év alatt
olimpiai, vb- és Eb-aranyakat nyer: a többség szemében örökre „kapitány” marad. Pólós kapitány –
pedig a vízen is az. Kemény Dénessel hajózásról, vízbiztonságról, (egylábas) vízisízésről, a Dunáról és
a Wiking-kapocsról beszélgettünk.

Súgtak. Tudom, hogy van két
hajója. Azt viszont a súgóm sem
mondta, mikor kezdődött a hajós
élete.
A 60-as évek közepén. Tizenkét
éves voltam.
Jogosítványa nem lehetett,
úszni viszont már akkor tudott.
Merthogy pólózott.
Nekem az úszás azért volt kicsi koromtól természetes, mert apám első
osztályú vízilabdázó volt, az első
éveimben játszani és edzeni is láttam. Korán megtanultam jól úszni,
így bennem nem alakult ki a Duna
vagy a Balaton kapcsán az a fétis,
hogy a természetes víz kockázatosabb, mint az uszoda. A hajózásnak
az a vetülete, hogy a víz veszélyes
vagy az lehet, előttem sosem sejlett
fel. Az viszont gyakran előfordult,
hogy beszélgetés közben másokban
félelmet éreztem.
Talán, mert nem tudtak úszni.
Az tény, hogy a kortársaim messze
nem úsztak olyan jól, mint én. Az
a vízbiztonság, ami egy vízilabdásnak megvan, a dunai sportoknál
nagy segítség. Ha beborul kiel
boattal vagy kajakkal, a pólós szépen visszafordítja és kiönti belőle
a vizet. Olyan taposó lábtempója
van, ami elképesztő stabilitást ad
neki a vízben. Mintha leérne a lába.
Tempózzunk vissza a hajókhoz.
Honnan ered a vonzalom?
A vízisízésből. A 13. kerületben egy
házban laktunk a színész Koncz
Gáborral. Ő vitt el először, és ő is
tanított meg vízisízni a Dunán. Emlékszem, hogy tapsikoltak a kenusok, amikor látták, hogy egy kisfiú
– ez voltam én, 12 évesen – hogy
vízisízik! Ehhez kellett Gábor, és
persze a motorcsónakja. Fából volt
a hajótest, 25 lóerős svéd motor volt
rajta. Megtanultam egy léccel menni, eggyel elindulni és így tovább.
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A 60-as évek közepén a motorcsónak is kuriózum volt, nemhogy
a vízisí.
Bámultak is minket! Annyira
megszerettem, hogy amikor csak
lehetett, mentem Gáborral – a Balatonra is, mert akkoriban még
lehetett motorcsónakozni a tavon.
Apám látta, mennyire vonz a vízisí,
így miután kilenc hónapig Németországban dolgozott elektromérnökként, a félretett pénzből vett egy 35
lóerős amerikai külmotort. Itthon
vásároltunk egy üvegszálas csónaktestet hozzá, én pedig korkedvezménnyel, 16 évesen levizsgáztam
hajóvezetésből.
Hajóssá is vált?
Akkor még csak balatoni nyári kapitánnyá. Egy barátommal két hónapon át vagont rakodtunk éjszakánként. Egy este összejött 100 forint,
vettünk belőle egy kanna benzint,
azt másnap délután elvízisíztük,
aztán mentünk vissza a pályaudvarra szenet lapátolni. Imádtuk.
Még a 70-es évek elején is kivételes
hobbi volt a vízisí, nem voltak kötélpályák, a Dunán is nagyon kevesen
siklottunk.
Volt ez egyáltalán szabályozva?
Papíron. A parttól 200 méterre
lehetett menni – mi persze 50 méterre suhantunk. Az volt a poén, hogy
a végén kicsúszol a partra, ott kiugrasz a síből, és úgy sétálsz el, mintha a vízből egyenesen kigyalogoltál
volna a szárazföldre. Csináltuk az
összes gyerekes nagyképűsködést.
Szóval az, hogy ma hajótulajdonos, elválaszthatatlan attól, hogy
vízisízik.
Mondhatjuk. De mindig volt ebben
egyfajta ciklikusság. Amikor profi
pólós lettem, jobban kellett vigyáznom magamra, nyáron sok edzésünk volt, építkeztünk is. Kellett
a pénz, eladtuk a hajót.
Mikor vette meg az első saját
hajóját?
A 80-as évek legvégén. Már Olaszországban, a Como csapatában
játszottam. Amerikai hajó volt.
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Nyáron Szentendre, Leányfalu
térségében síelgettünk vele, ősszel
visszavittük Comóba, és ott használtuk, a tavon. Családi kirándulóhajó volt, ami a gyorsulását és
a végsebességét illetően sem volt
igazán alkalmas vízisízéshez. Nem
arra tervezték. Végképp nem mezítlábas vízisízéshez.

VÍZILABDÁZÓ, VÍZILABDAMESTEREDZŐ, ÁLLATORVOS.
JÁTÉKOSKÉNT JUNIOR EURÓPA-BAJNOK ÉS UNIVERSIADE
EZÜSTÉRMES, 17-SZERES VÁLOGATOTT. JÁTÉKOSKARRIERJE VÉGÉN, 1987-TŐL AZ OLASZ COMO
EGYÜTTESÉBEN PÓLÓZOTT,
MAJD 1991-TŐL A CSAPAT EDZŐJE
LETT – EZZEL PÁRHUZAMOSAN
KUTATÓ ÉS GYAKORLÓ ÁLLATORVOSKÉNT DOLGOZOTT OLASZORSZÁGBAN. 1997-BEN A MAGYAR
FÉRFIVÍZILABDA-VÁLOGATOTT
SZÖVETSÉGI KAPITÁNYÁVÁ
VÁLASZTOTTÁK, VEZETÉSÉVEL
HÁROM OLIMPIAI, EGY VILÁGBAJNOKI ÉS KÉT EB-ARANYAT,
VALAMINT EGY-EGY VILÁGKUPÁT
ÉS VILÁGLIGÁT NYERT A CSAPAT.
2012 ÉS 2018 KÖZÖTT A MAGYAR
VÍZILABDA-SZÖVETSÉG ELNÖKE.
AZ ÚSZÓ HÍRESSÉGEK CSARNOKÁNAK TAGJA (FORT LAUDERDALE HALL OF FAME), PRIMA
PRIMISSIMA DÍJAS, BUDAPEST
DÍSZPOLGÁRA. 66 ÉVES, NŐS,
HÁROM FIÚ APJA.

Az is megvolt?
A Comói-tavon csúsztam először
hosszabban mezítláb. Vasárnap
kora reggel volt, még nem indult el
a szárnyas hajó, nem volt hullámos
a tó vize. Elindultam léccel, aztán
leléptem róla: olyan 3-4 kilométert
mentem. Később megismerkedtem az olasz mezítlábas válogatott
tagjaival – a Comói-tó északi részén
volt a bázisuk, ott gyakoroltak.
Sokszor ülhettem a hajójukban,
figyeltem, mit hogyan csinálnak.
Az edzés végén azt is megengedték
olykor, hogy egyszer-kétszer én is
menjek. Odaszóltak, hogy ezt csinálod rosszul, azt csinálod rosszul.
Egyébként a Comói-tó környékén
számos kiváló hajóépítő cég működik. Diego Maradonának és az
autóversenyző Nelson Piquet-nek is
olyan hajója volt, amelyet azon a vidéken gyártottak. A Comói-tó mederfala meredek, nagyon hullámos
tud lenni a vize, ezért az északolasz
műhelyekből ide hozták tesztelésre
a nagy tengeri versenyeken induló
hajókat. Az egész városban hallottuk, ha egy 2000 lóerős offshore
szépség elindult.
Maradjunk a mezítlábazásnál:
mekkora sebesség kell hozzá?
Nagy. Versenyen 72 km/h-t kérhet
a versenyző – az a plafon.
Hogy viszonyult a passziójához
a klubja?
Nem tudtak róla. Szerencsére soha
nem sérültem meg. Viszont akkor
már láttam, miben tér el egy családi
hajó egy vízisíhajótól. Ott kezdődik, hogy a vízisíhajóban a motort
előrébb teszik, így az induláskor minimális az ágaskodás, gyorsabban
eléri a szükséges sebességet, azaz
20 méteren belül sikló állapotba

kerül. A másik, hogy nincs energia- és időveszteség a különböző
meghajtásátadásoknál.
És ezt nem tudta az amerikai hajója. Gyanítom, már nincs is meg.
Az 1997-es pólós szövetségi
kapitány-választás és a végleges
hazaköltözés előtt eladtam – mert
építkeztünk. Egy darabig nem volt
hajóm. Az első szövetségi kapitányi év elképesztő hajtást hozott,
irgalmatlan mennyiségű munkát. Kifacsart. A második évben
rájöttem, hogy változtatnom kell.
Ha megoldom a pihenésemet, ha
a kikapcsolódás valóban kikapcsolódás lesz, annak a munkában is
hasznát látom, mert ha csak a pólóval foglalkozom, annyira elfáradok,
hogy a legfontosabb meccsekre
– amelyek egy világverseny végén
vannak – nem marad bennem sem
tűz, sem ötlet.

APÁM VETT EGY
35 LÓERŐS AMERIKAI
KÜLMOTORT,
VÁSÁROLTUNK
EGY ÜVEGSZÁLAS
CSÓNAKTESTET
HOZZÁ, ÉN PEDIG
KORKEDVEZMÉNNYEL,
16 ÉVESEN
LEVIZSGÁZTAM
HAJÓVEZETÉSBŐL.

Kitalálom: vett egy hajót.
Pontosabban egy használt profi
vízisíhajót Ron Scarpa floridai
vízisíiskolájából. És ekkor kezdtem
el vadászni is. Olyan hobbi kellett,
ami lefedi az évet. Mivel ilyet nem
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találtam, választottam még egyet:
nyáron vízisí, ősztől tavaszig vadászat. Tudatosan kerestem a „lógást”.

a következő generációk is érintettek. Miklóséknak fontos az értékek
apáról fiúra történő átadása. Biztos
vagyok benne, hogy a víz tiszteletét
és a hajózás szeretetét a gyerekeik,
az unokáik továbbviszik majd.

A Ron Scarpa-féle hajó ma is
megvan?
Meg. Egy Correct Craft Barefoot
Nautique.
A nevében is mezítlábas.
Mert az – úgy van kiképezve az alja,
hogy gyakorlatilag nincs farhulláma. Vízisíoktatásra való, mezítlábas
versenyhajó, zsűriülésekkel. Van
egy 3 méteres oldalrúdja, amit ki
tudsz lógatni, rögzíted, az utolsó 50
centije recés, fogható kézzel. Nagyjából az egyharmadát fogyasztja
az itthon általános, vízisízéshez is
használt kiülős hajókénak.
Mennyit ér?
A kereskedelmi értéke alacsony,
mert régi, a használati értéke
viszont olyan, mint az újaké. Van
benne egy 7400-as nyolchengeres
erőmű, az 50 évig motor. Az amerikai motorok alacsony fordulaton
is erősek: két léccel vagy monóval
2000-es fordulaton is elhúzok
bárkit, mert olyan nyomatéka van.
A fánkot 1500-on, a mezítlábat
4200-on húzom, 4800 a maximális
fordulatszáma. Körülbelül 80 km/hval képes menni, de ha rátennék
egy sebességpropellert, 120-at
tudna. Csak akkor képtelen lenne
arra, amire eredetileg tervezték,
hogy 20 méteren belül elérje azt
a sebességet, ami mellett fel tudsz
állni a vízen.
Vízisízik még?
Az utóbbi években elvétve, de ha
fontos lenne, tudnánk friss fotót
készíteni. Nyáron. (Nevet.)
És a fiai?
A két nagyobb még Comóban megtanult, a legkisebb, Márk, pont most
mondta: szíve szerint megtanulna.
Van még egy hajója.
Igen, a Balatonon. Elektromos
hajó, a benzintartály helyén van az
akkumulátorraktár. Hatméteres,
orrkiülős: lehet napozni, hűtő, zene

2021 01

MINDEN KEZDET NEHÉZ
„A MEZÍTLÁBAZÁS ÚGY NÉZETT KI, HOGY
EGY SÍVEL MENTÜNK, AZTÁN MEGPRÓBÁLTUK LETENNI A SZABAD TALPUNKAT
A SÍ MELLÉ, ÚGY, HOGY NE ESSÜNK EL
AZONNAL. AZ, HOGY ÍGY MENJEN AZ
EMBER 5–10 MÉTERT, NAGYJÁBÓL A 40.
PRÓBÁLKOZÁSRA SIKERÜLT. HARCIASNAK KELLETT LENNI, HOGY NEKIMENJ
ÚJRA MEG ÚJRA. CSINÁLTAM OLYAN
LÉCET, AMELYEN NEM VOLT KÖTÉS SEM
ELÖL, SEM HÁTUL, CSAK EGY PINGPONG
ÜTŐ BORÍTÁSÁT RAGASZTOTTAM FEL
RÁ. A MEZÍTLÁBAZÁS SPECIÁLIS RUHÁT
IGÉNYEL: TÉRD FÖLÖTT ERŐS PÁNTTAL
ZÁRT, HOGY NE SZEDD BE A VIZET, ÉS
MEG VAN VASTAGÍTVA A SIKLÓFELÜLET
IS, HISZEN A TESTED A LÉC. HA CSAK EGY
FÜRDŐNADRÁG LENNE RAJTAD, ELŐSZÖR AZT KAPNÁ LE RÓLAD A VÍZ, AZTÁN MEG A BŐRT. MIT MONDJAK: AMIKOR
ELKEZDTEM MEZÍTLÁBAZNI, A RUHÁM
MESSZE NEM VOLT HOZZÁ IDEÁLIS.”

van benne, zuhanyozni is lehet – de
a Balaton mellett minek… Tavasszal
és nyáron rengeteget használtuk.
Egy töltéssel 10 órát lehet vele
menni, 10-15 km/h a maximum, ami
a Balatonra ideális, mert vízisízni
nem lehet, a Paddle boardot meg
elhúzza a gyerekkel. Nem vágyom
gyors elektromos hajóra.
A Dunán van kedvenc szakasza?
A Dunának a Hajógyári-szigettől
nagyjából Tahiig terjedő szakaszát
ismerem jól. Azt szeretem.
Ez is a vízisínek köszönhető?

Pontosan. Négyen kezdtünk el
a Dunakanyarban mezítlábazni:
Takács László barátom és a válogatott síelő Gótzy Antal mellett tudja,
ki volt a harmadik bátor pasas?
Mindjárt megtudom…
A Wiking-alapító Varga István,
Mikiék édesapja. De ez még a comói
évek előtt, a 80-as évek közepén
történt. Akkor már megvolt a szentendrei Wiking-kikötő, egy nagy
hajó, ami étteremként is működött,
volt egy kis stég öt-hat hajóval –
az volt az éves forgalom. Amikor
hazahoztam az amerikai hajómat
Comóból, az első nyáron Istvánnál
volt. Szinte mindennap találkoztunk. Emlékszem, István szervezett
egy tv-riportot a kikötőről, a vízi
életről, és megkért, hogy mezítlábazzak. Ő vitte az operatőrt, engem
a feleségem húzott tőlük tíz méterre.
Pár másodperc be is került a riportba. Visszatérve a szentendrei
kikötőhöz: elképesztő, hogy abból
az egyetlen hajóból, ami három és
fél évtizede az alapot jelentette,
micsoda élet sarjadt. Tulajdonképpen egy családregény a maga teljes
valójában. A papa, Varga István
annak idején elkezdett valamit,
amit a fiai, Miklósék továbbvittek: szeretettel, törődéssel építik
és fejlesztik az örökségüket, úgy,
hogy ebben a gondoskodásban már
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Az ön gyerekei ráéreztek a vízi
életre?
Amikor a Balatonon vagyunk, azt
imádják. Márk, a legkisebb (ő most
14 – a szerk.) kapott egy gumicsónakot, rá egy hozzá illő kis motort, azzal tekereg. Már be sem akar szállni
a nagy hajóba, mert ha ő megy ki
a kicsivel, akkor az van, amit ő akar,
a nagynál meg alkalmazkodnia
kellene. (Nevet.) Körbejárja a nádasokat, pecázgat, bevisz etetőanyagot – önálló. Nagyobb pecás nálam,
március és június között fogott két
mázsa pontyot. A felnőtt gyermekeim, Kristóf és Viktor el-eljöttek
velem, de nem igazán lettek vízi
emberek. Tetszik nekik a vízi élet,
használják a lehetőséget – de csak
ha velem vannak.
Jó hajós gazdának mondaná
magát?
Lehetnék jobb… De azt tudom, hogyan illik befejezni egy hajós napot:
kívül-belül takarítok, lemosom
a hajót, a vizes cuccokat kiterítem,
nem a ponyvára dobom őket száradni. Arra is volt már példa, hogy én
políroztam a hajót.
A hajózás, pontosabban a hajó
műszaki része is érdekli?
Kelet-európai autókon szocializálódtam, ahhoz a generációhoz
tartozom, amelynek megvolt az
ékszíjcsere a Trabantban egyedül az
út mellett, vagy Zsiguliban a motor
olajcsere. Egyszer előfordult, hogy
leengedtem a régi olajat, de elfelejtettem visszatenni a leengedőcsavart, mielőtt az újat beletöltöttem…
Folyt a kerekek között az olaj. Mire
mindent rendbe hoztam, rájöttem:
olcsóbb, ha legközelebb elviszem
inkább szervizbe a kocsit. A hajóval
is így vagyok. Az előforduló alap
hibákat ki tudom javítani, de szerelés terén betanított munkás vagyok.
Ehhez tartom magam.
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ECSTAR Marine V7000

NYERŐ ÖSSZETÉTEL
SUZUKI HAJÓMOTOROKHOZ

■
■
■
■
■
■

ecstar.hu

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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FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ

Nemzedékről nemzedékre
A generációkon átívelő, szülőről
gyerekekre szálló tudásanyag sok
szakma és művészeti ág mozgatórugója, ami kiemelten igaz
a cirkuszművészetre. A manézs
körül felnövő gyerekek életük
első percétől a cirkusz varázsában
élnek, sokuk számára magától
értetődő, hogy szüleik, nagyszüleik
nyomdokába lépnek, fiatalkoruktól hivatásuknak érzik a szakmát,
ami később egész életüket megha
tározza.
Ez a szemlélet az, ami évszázadokon át életben tartotta ezt a művészeti ágat, hiszen a cirkuszban megtiszteltetés a felmenőket követni,
rengeteg tanulás és gyakorlás után
részévé válni ennek a nagy családnak. Az 1866-ban megnyílt ligeti
porondon és az utazócirkuszokban
az évek során több artistageneráció is felnőtt, akik aztán itthon és
a világ minden pontján letették
névjegyüket. Előttük és a teljes
hazai artistaművészet előtt tiszteleg
a Fővárosi Nagycirkusz 2021. április
18-ig online megtekinthető Dinasztiák című előadása.
Az összesen több mint 70 előadót
felvonultató műsorban szinte az ös�szes cirkuszművészeti műfaj szereplői megmutatják tudásukat – földön
és a levegőben. Csodából csodába
csöppenünk: zsonglőrmutatványok,
bohócok, akrobata- és illúziószámok
mellett az állat és ember közötti,
feltétlen bizalmon alapuló különleges kapcsolatnak is tanúja lehet
a közönség.

VA LÓDI H U NG A R I K U M
Mi a közös a Wikingekben és a Fővárosi Nagycirkuszban? Mindannyian azért dolgozunk, hogy te jól érezd magad,
és a szabadidőd minden pillanatát önfeledten élvezd. A víz a mi terepünk, a szárazföldön viszont övék a porond!

H

CIRKUSZTÖRTÉNET
DIÓHÉJBAN
A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ
SZÁMOKBAN
A CIRKUSZ TÖBB MINT 1 3 0 É V E MŰKÖDIK
A MAI KŐCIRKUSZ 1 9 7 1 - B E N NYÍLT MEG
BEFOGADÓKÉPESSÉG: 1 4 5 0 F Ő
1 9 9 6 Ó T A MINDEN MÁSODIK ÉVBEN ITT RENDEZIK A NEMZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁLT
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TALÁN KEVESEN TUDJÁK, HOGY A FŐVÁROSI
NAGYCIRKUSZ LÉTREJÖTTE AZ ÁLLATKERTNEK
KÖSZÖNHETŐ, AMELY 1866-OS NYITÁSA UTÁN
IGYEKEZETT EGYRE SZÍNESEBB PROGRAMOKKAL,
SZENZÁCIÓKKAL BECSALOGATNI A LÁTOGATÓKAT, AKIKNEK AZ ÁLLATOK NÉZEGETÉSE MÁR NEM
JELENTETT ELÉG IZGALMAT. ELEINTE MUTATVÁNYOSOKAT, KOMÉDIÁSOKAT ALKALMAZTAK, MAJD
1889-BEN A HOLLAND CIRKUSZIGAZGATÓT, WULFF
EDÉT BÍZTÁK MEG EGY ÁLLANDÓ CIRKUSZ KIALAKÍTÁSÁVAL. 1908-BAN BEKETOW MÁTYÁS, A CIRKUSZ AKKORI IGAZGATÓJA ÁTHELYEZTE A CIRKUSZ ÉPÜLETÉT AZ ÁLLATKERT TERÜLETÉRŐL
A JELENLEGI HELYSZÍNRE. IGAZGATÓK VÁLTOTTÁK
EGYMÁST, AKÁRCSAK A SIKERES ÉS KEVÉSBÉ
SIKERES IDŐSZAKOK A LÉTESÍTMÉNY ÉLETÉBEN.
AZ ÉPÜLETET A VILÁGHÁBORÚS BOMBÁZÁSOK
MIATT BEZÁRTÁK, 1945. MÁJUS 1-ÉN VISZONT ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÚJRA MEGNYITOTTA
KAPUIT, MAJD 1949-BEN, AZ ÁLLAMOSÍTÁST KÖVETŐEN KAPTA MEG A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ NEVET. AZ IGENCSAK LEROMLOTT ÁLLAPOTÚ ÉPÜLET
HELYÉN 1966–70 KÖZÖTT ÚJ, MODERN VASBETON
CIRKUSZÉPÜLET ÉPÜLT, AMELY 1971. JANUÁR 14TŐL VÁRJA MŰSORAIVAL A NAGYÉRDEMŰT. A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ 2019-BEN ÜNNEPELTE ALAPÍTÁSÁNAK 130. ÉVFORDULÓJÁT. KÖZÉP-EURÓPA
EGYETLEN, EGÉSZ ÉVBEN ÜZEMELŐ KŐCIRKUSZA
2014 ÓTA KIEMELT NEMZETI ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
INTÉZMÉNY STÁTUSZT ÉLVEZ.

atalmas hintán lengő és
táncoló, egymásba kapaszkodó artisták, zsonglőrök,
akik hihetetlen mutatványokra
képesek, vágtató lovak hátán
tornázó voltizsművészek, állatok,
amelyek az emberrel együttműködve olyasmire képesek, amit sosem
hittünk volna, táncosok, légtornászok és persze az elmaradhatatlan
bohócok. Mind a cirkusz varázslatos
világának karakterei, egy olyan
univerzumé, amelybe olykor a nézők
is bepillantást nyernek – és amely
minket, Wikingeket is elbűvöl.
De lássuk, kik is ők, és mitől
különleges a magyar cirkusz?
Kulturális örökség
A hazai cirkuszművészet, amely
a nyugat-európai hagyományokat
bővítette új stíluselemekkel, egyedi
megoldásokkal, a 19. századtól vált
egyre ismertebbé. Az 1949-es államosítás után a látványosan megugró állami támogatás hihetetlen
szakmai fejlődést tett lehetővé, így
a hazai cirkuszművészet ma már
a kulturális örökségünk része. Az
1954-ben alakult Magyar Cirkusz
és Varietében az artisták többsége
a vállalat művészeként dolgozhatott tovább, a külföldi vendégszerepléseknek hála pedig a magyar
cirkuszművészetet egyre szélesebb
körben ismerték el, így rövid idő
alatt a világ élvonalába került.

Elköteleződés
A Wiking Yacht Club és a Fővárosi Nagycirkusz kapcsolata több
éve kezdődött, a cirkusz művészei
számos hajós rendezvényünkön
részt vettek, artistáik káprázatos
műsorukkal tették még színesebbé
a 2020. évi Budapest Boat Show
programját, a Wiking Hajós Bálon
pedig tombolafelajánlásaikkal
képviseltették magukat. Az egymás
iránti elköteleződés részeként hajós
applikációnkban, a DunAppban is
megtalálhatóak a cirkusz aktuális
és állandó programjai.
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bajor márka modelljei
megkerülhetetlenek, mert
nemcsak a hajóik jók, de
a köréjük felépített szolgáltatások
garmadája is megnyugtató és
bizalomgerjesztő. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Bavaria nem hagyja
magára ügyfeleit a vásárlás után:
világszerte kiterjedt partnerhálózatán keresztül mindig rendelkezésükre áll – mondhatnánk, jóban-rosszban, de igazából sokkal inkább csak
jóban. Az S-Line sorozat tagjai is
egyértelműen megmutatják, hogy
a németek által képviselt magas
műszaki színvonal nem légből
kapott legenda vagy elcsépelt frázis,
és ezt a kifinomult, részleteiben is
tökéletes koncepciót olyan ízléssel
tudták berendezni, hogy az a franciáknak vagy olaszoknak is becsületére válna. Az általunk próbált
S33-ason meglátszik minden
munkaóra, amit a fejlesztésével
töltöttek, példás összhangban
egyesíti magában a technikát,
a funkcionalitást, a sportosságot és
a minden igényt kielégítő felszereltséget. Már csak a család vagy baráti
társaság hiányzik, és indulhatunk is
nyaralni.
Üdülőhajó
A Bavaria S33 ideális nyaralóhajó,
amellyel hosszabb időt is a vízen
tölthetünk anélkül, hogy bárkinek
is hiányérzete támadna a szárazfölddel kapcsolatban. Ebben persze
elsősorban a bőséges helynek van
döntő szerepe, hiszen úgy a nyitott
kivitel (Open), mint a fedett (HT,
azaz Hard Top) rendkívül tágas. Ezt
okos és praktikus megoldásokkal
erősíti a hajó, a kokpit asztal például néhány lépésben napozóággyá
alakítható, és itt helyezték el a hűtőszekrényt is, hogy a vendégtérből
ne raboljon helyet.
A fedélzeten szellősen, kényelmesen helyezkedhet el mindenki,
a bútorok modernek és komfortosak, anyagaikban időjárásállók
és masszívak. Ilyen körülmények
között remekül lehet beszélgetni,
akár partizni, ahol az italok behűtve várnak, és ínycsiklandó falatok
készülhetnek a beépített grillsütőn.
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AZ S33-AS PÉLDÁS
ÖSSZHANGBAN
EGYESÍTI MAGÁBAN
A TECHNIKÁT,
A FUNKCIONALITÁST,
A SPORTOSSÁGOT
ÉS A MINDEN
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
FELSZERELTSÉGET.

BAVARIA S33

HURRÁ,
N YA R A LUNK!
A Bavaria S33-as könnyen a család kedvencévé válik, hiszen kiváló
minősége mellett a belakható teret is nagyvonalúan méri. Ez a hajó
kategóriájának élvonalát képviseli.

TTÉ L?
BE LESZE RECHT CLUB SEGÍT,
A W IK ING YA LEGYEN.
HOGY A TIÉD
EI ISTVÁ N T
K ER ESD RÉD 6059-ES
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6
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J Ó TÁ R SA SÁG B Ó L VA LÓ
NOHA A VILÁG TÖBB HELYÉN IS KÉSZÍTENEK NAGYSZERŰ HAJÓKAT, A BAVARIA RENOMÉJÁHOZ SOKAT
HOZZÁTESZ, HOGY BAJOR. AZ IPARILAG ÉS TECHNOLÓGIAILAG LEGFEJLETTEBB NÉMET TARTOMÁNYBAN
ELSŐSORBAN A SZÉKHELYE, MÜNCHEN KÖRÜL CSOPORTOSUL SZÁMOS, A SAJÁT TERÜLETÉN ETALONNÁ
ÉS HIVATKOZÁSI ALAPPÁ ÉRETT VÁLLALAT, MINT
TÖBBEK KÖZÖTT A BMW, AZ AUDI, AZ MAN, A SIEMENS, DE A MICROSOFTNAK IS ITT TALÁLHATÓ AZ
EGYIK LEGNAGYOBB EGYSÉGE. MÜNCHEN MELLETT
GAZDASÁGI KÖZPONT ALAKULT KI NÜRNBERGBEN,
AUGSBURGBAN, INGOLSTADTBAN, ÉS A BAYERISCHES
CHEMIEDREIECK, AZAZ A BAJORORSZÁGI VEGYIPARI
HÁROMSZÖG IS ITT HÚZÓDIK A CHIEMSEE, AZ INN ÉS
SALZACH KÖZÖTTI TERÜLETEN.
FEJLETT TECHNOLÓGIAI IPARA MELLETT AZONBAN
BAJORORSZÁG NEM HOLMI HATALMAS GYÁRUDVAR,
HANEM OLYAN TÁJAK LÉLEGZETELÁLLÍTÓ GYŰJTŐHELYE, AHOL FELEJTHETETLEN VÍZITÚRÁKAT IS
TEHETÜNK A TARTOMÁNY LEGNAGYOBB FOLYÓJÁN,
AZ AUSZTRIA FELŐL PASSAUNÁL AZ ORSZÁGBA LÉPŐ
DUNÁN, ILLETVE MELLÉKFOLYÓIN – AKÁR EGY BAVARIA S33-AS HAJÓN.

IDEÁLIS NYARALÓHAJÓ,
AMELLYEL HOSSZABB
IDŐT IS A VÍZEN
TÖLTHETÜNK ANÉLKÜL,
HOGY BÁRKINEK
IS HIÁNYÉRZETE
TÁMADNA
A SZÁRAZFÖLDDEL
KAPCSOLATBAN.

R E M E K P A R T IH E LYS Z Í N

Ám aki napozásra vagy fürdőzésre
vágyik, ugyancsak partnerére lel
a hajóban, amelynek tervezésekor
fontos szempont volt a szabadidős
tevékenységek maradéktalan kiszolgálása.
A kabin szintén tágas és világos, az első és hátsó traktusban is
megtalálható duplaágyak még egy
kalandokkal teli, hosszabb hajótúra során is komfortos pihenést
biztosítanak. A beépített anyagok
minősége kifogástalan, a valódi,
fából készült bútorok igazi luxusérzetet nyújtanak, elég csak a robusztus és elegáns fürdőszoba tíkfa
elemeit megemlíteni. A nappaliban
– a hálóhoz hasonlóan – szintén
tágas, prémiumminőségű bútorokkal gondosan berendezett tér
fogadja az utasokat, ahol a tökéletes
enteriőr kialakításának köszönhetően anélkül foglalhatnak helyet
az étkezőasztalnál, hogy egymás
személyes terébe furakodnának.
A feltűnően bőkezűen mért szekrényekben és tárolókban a hajóban
utazó nyolc fő összes cókmókja
kényelmesen, különösebb „tetriszezés” nélkül elfér, hiszen a Bavaria
S33 belső kialakításakor a tervezőknek a kompromisszumok nélküli
szépség mellett a nemes anyagokból és optimális helykihasználással
megalkotott hajó volt a céljuk.
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ELEGÁNS SZABADIDŐS P E C IA LI STA

Őrző-védő
A Bavaria S33 noha megnyugtató
erőtartalékokkal rendelkezik, kialakításánál fogva nem elsősorban
sporthajó. A két, egyenként 250
lóerős Volvo Penta motor ugyan
képes nagy sprintekre ösztökélni
a tízméteres testet, ám ugyan kinek
lenne kedve száguldozni, amikor
a grillrácson pirulnak a fenséges
falatok? Mindemellett a vezetői
környezet szikár, atletikus formaje-

P R É M I U M B E LT É R É S
BERENDEZÉS

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 10,06 M
SZÉLESSÉG: 3,31 M
MERÜLÉS: 0,67–1,26 M
SAJÁT TÖMEG: 5,88 T
TELJESÍTMÉNY: 2×250 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 520 L
VÍZTARTÁLY: 250 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 8 FŐ

S33-as a stabilitás hajója, ami mas�szívságával és megingathatatlanságával óvja a családot, megteremtve
egy felhőtlen vakáció lehetőségét.
A bajor hajóépítők hosszú időre
visszavezethető tapasztalata és
precíz gondossága csúcsosodott ki
az S-Line sorozattal, ennek a tízméteres modellnek minden porcikáján
tetten érhető a technológiai fejlettség, amit sikeresen ötvöztek stílussal és kiváló szolgáltatásokkal.

gyeket mutat, és a kis átmérőjű kormány mögött a folyami és a tengeri
hajózáshoz szükséges valamennyi
műszert és felszerelést megtaláljuk,
sőt annál többet is. A navigációs
rendszer pontosan és gyorsan teszi
a dolgát, és a rendszer kompatibilitási lehetőségei is naprakészek.
A menet közben a kapitányt körbevevő nyugodt, letisztult, funkcionális környezet is azt sugallja, hogy
az eszeveszett száguldás helyett az
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WIKING YACHT CLUB

PROGRAMOK

2021

KONCERTEK
Amikor a felejthetetlen élményről
a hazai könnyűzene legjobbjai gondoskodnak.
TNT vagy Magna Cum Laude

május 29.
június 12.

Szentendre
Sződliget

Hooligans

július 3.

Helemba-zátonybuli

Zorall Akusztik + DJ party

szeptember 4.

Nyaralóhajózás a Tisza-tavon,
a Felső-Tisza vidékén vagy a
Bodrog árterén.

Duna Poker Run

Zorall

augusztus 14.

Nyaralj!
Hajózz!
Kalandozz!

Marina-part

DJ party

HAJÓS TESZT-NAP
Amikor a vízen nézheted meg és próbálhatod ki
új és használt, eladó hajóinkat
május 20-21.

Marina-part

szeptember 16.

Marina-part

GYERMEKJÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
Amikor minden a gyerekekről szól.
Vidámság, móka és kacagás.
május közepe

Szentendre

szeptember vége

Sződliget

HAJÓS TÚRA
Amikor az igazi kalandorok útra kelnek,
hogy meghódítsák a Dunát.

július közepe

Dunai hajós túra

SZEZONZÁRÓ
Amikor az évben utoljára összeáll a csapatunk
a szezon megkoronázására.
szeptember 25.

Szentendre

október 2.

Sződliget

WikingYachtClub

www.wiking.hu

www.nyaralohajozas.hu

MITSUBISHI L200 – MINDENEN TÚLMUTAT!
A Mitsubishi 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 pickup, 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) 8,8-9,7 l/100 km. CO2 kibocsátás
(kombinált): 231-254 g/km. A képen látható modell illusztráció. További
részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
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