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lékeket    (trófeák, doku-

mentumok, fotók, vízi éle-

tünk relikviái) egy kiállítás 

erejéig. Várjuk az önkéntes 

jelentkezőket, akik az előké-

szítő, szervező munkában 

részt vállalnának. Munkánk 

társadalmi indíttatású, sze-

mélyes juttatásokat nem 

kérünk. Bizonyos költségek 

viszont óhatatlanul felmerül-

nek. Ezért várjuk nemes 

támogatók jelentkezését is. 

 Ami a legfontosabb és min-

denek feletti szempont öt 

évtized után: várjuk a szemé-

lyes találkozás, az egymásra 

találás meghatározó élmé-

nyét.  

Készüljetek, gyertek! 

Marinovich Bandi 
a szervezők vezetője 

Egy fröccs?  

Vízi sportolók, hány fröccsöt 

kaptunk már életünkben, hara-

pós hideget ősszel, kellemesen 

hűsítőt nyári hőségben ...  

Az elnök úr kérésére -és az 

ünnepre készülődés jegyében-  

nyújtjuk át ezt a Fröccsöt.  

Hogy megvillantsuk sportága-

ink szépségét és az elmúlt 

évtizedek küzdelmeit, eredmé-

nyeit tavunkon. Reméljük élve-

zettel kortyoljátok majd … 

Füzi Péter 
szerkesztő 

Kedves Sporttársak! 

Kedves Barátaink! 

 

Az elmúlt év őszén néhányan 

arra vállalkoztunk, hogy 

méltó módon szeretnénk 

megemlékezni a Velencei-

tavi Vízisport Szövetség 50. 

éves jubileumáról. Tudtuk, 

hogy ez nehéz feladat, de azt 

is, hogy mindnyájunk számá-

ra, akik bármilyen módon 

kapcsolódtunk a Velencei-

tavon kialakult sportélethez, 

ez nagy élményt adó ese-

ménysorozat lesz. 

Mit szeretnénk? 

Jó lenne egy csapatba  szólí-

tani képességeit éppen pró-

bálni kezdő sportiskolást, 

ifjúsági versenyzőinket, sze-

nior versenyzőt, sportveze-

tőt, országos bajnokot, olim-

p i k o n t ,  é s  a 

már csak emléke iből 

élő  idős sportbarátot. Min-

denkit, aki valaha is részese 

volt az agárdi víziéletnek. 

Szándékaink szerint ezért 

l e s z  a  V e l e n c e i - t ó 

vízisportjának országos ün-

nepe május 21,  mindenkié, 

akinek életében szerepe volt 

ennek a sok élményt adó, 

z ö l d e s  s z í n ű ,  n é h a 

tükörsíma, máskor haragos 

hullámokat vető víznek. 

Mit kérünk? 

Terjesszétek minél szélesebb 

körben a jubileum hírét! 

Egészítsétek ki csapatnévso-

runkat, címlistánkat a legjobb 

tudásotok szerint, annak 

érdekében, hogy lehetőség 

szerint mindenkit elérjünk. 

Kölcsön kérjük a tárgyi em-

Köszöntő 

VVSz - Velencei-tavi Vízisport Szövetség 

Évforduló 1. szám. március 15.  

Fröccs °°° 

Hahó vizenjárók! 
 
• kövessétek az évforduló 

fejleményeit! 

• terjesszétek a jubileum 
hírét! 

• Jelentkezzetek a csapat-
névsorba! 

• küldjetek fotókat, relikviá-
kat a kiállításra! 
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• Fogadás: meghívott illusztris 
vendégeink (kb. 60 fő) kö-

szöntése 

• Kiállítás: „A VVSz 50 éve” 

megnyitása 

• Családi nap, vetélkedők 

• Zenés szórakoztató műsor 

3. Szeptember 24. Szoboravatás 
Springer Ferencnek a VVSZ 
alapító elnökének, és a Velen-
cei-tavi Intézőbizottság főtitká-

rának emlékére. 

  

Rendezvény szervezési terveink. 
Az ünnepélyes közgyűlésen meg-
jelenteket  (250-300 fő) méltó 
körülmények között fogadjuk és 
szerényen vendégül látjuk. A 
hagyományos tavaszi évadnyitó 
ünnepségünket az évfordulóra 

való tekintettel szeretnénk még 
színvonalasabbá tenni. A sporto-
lók felvonulása mellett tervezzük 
a tókörnyék iskoláinak bevonását 
különböző látványos produkciók-
kal.. 

A kiállítással az elmúlt 50 év 
legjelentősebb eseményeire, sze-
mélyiségeire emlékezünk,. Egész 
napos családi programokat szer-
vezünk sok ügyességi és játékos 
vetélkedővel. Ezek győztesei díja-
kat kapnak.  

 

A május 21-i rendezvényhez 
minden felajánlást szívesen 
fogadunk. A médiaajánlatunk 
iránt érdeklődők számára 
Tolnay Miklós VVSz főtitkár 
(0670 3873025) tud tájékoz-
tatással szolgálni.  

Az 50. évforduló megün-
neplésére több eseményt 
rendezünk Agárdon. 

 

1. Február 4. este: vízisport bál 
volt Agárdon minden szakág 
számára, vacsorával, tombolá-

val, tánccal  

2. Május 21. szombat.  

• ünnepi közgyűlés 09:00 
Meghívottak az elmúlt öt 
évtized kiemelkedő sportolói, 
sportvezetői, edzői, a VVSZ 
hajdani és jelenlegi tagjai. 
Legeredményesebb verseny-
zőinket és elkötelezett sport-
tagjainkat emléklappal ajándé-

kozzuk meg. 

• Velencei-tavi évadnyitó ünne-
pély és „Zöld Szalag” túraver-

seny. 

Fröccs °°° 
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Eseménynaptár 

• Február 4.  Bál 

• Március 15.  hírlevél 
indítás 

• Április 30.  internetes 
emlékhonlap megnyitás 

• Május 21.   
Velencei-tavi Évadnyitó 
Zöld Szalag  
   vitorlás verseny 
Ünnepélyes Közgyűlés 
Családi nap 

• Május 21-28. 
„A VVSz 50 éve” 
emlékkiállítás - Agárd 

• Május 28.  
Springer Ferenc vízi 
emléktúra - Agárd 

• Szeptember 24. (terv)  
Szoboravatás  
Dr. Springer Ferenc 
emlékére 

• Október vége  
Emlékév bezárás 

Éves rendezvényterv rendez vén y 

A VVSz 50 éve emlékkiállítás - Agárd 

2011 május 
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EVEZÉS 

VITORLÁZÁS 

EVEZÉS 

KAJAK-KENU 

50 év agárdi sportolói! 
450-hez van lakcímünk. A 

bíztató helyzet mellett is mély 

meggyőződésünk, hogy a kap-

csolat kulcsa a Ti kezetekben 

van, hogy akarjátok-e és tudjá-

tok-e terjeszteni hírét az év-

fordulónak. Bár optimisták 

vagyunk, de számítunk rá, 

hogy az email-címek egy része 

nem fog működni, a postací-

mek egy része elavult. Ezekre 

tekintettel bízunk benne, hogy 

sportágaink ismeretségi hálója 

jól fog működni, mindenki 

megteszi a tőle telhetőt az 

ismerősök tájékoztatására.  

A meglepően szép létszám 

miatt vélhetően szükség lesz a 

május 21-i program tervezésé-

re, hogy jelezzétek részvétele-

teket. Addig is azonban kérjük 

áldásos támogatásotokat a 

szakági névsorok tisztázásá-

hoz! Félreértés ne essék, a 

minimál feladatra hívunk! Azt 

a pár nevet küldd be mindösz-

sze, akire emlékszel, akinek 

elérését ismered, vagy amek-

kora névsor elküldése kényel-

mesen megoldható számodra! 

Ha 3 név, legyen 3, ha 12 ak-

kor 12! 

Az eddigi 860 nevet 28-an 

gyűjtöttük össze és létszá-

munk lassan növekszik. Gyere, 

várunk Téged is a csapatnév-

sor építői között! Mindenkit 

szívesen fogadunk, de a 70-es 

évek végén kezdett verseny-

zők előtt vannak igazi nagy 

lehetőségek. Ez is csapatjáték! 

Füzi Péter 

vitorlázó, névsor felelős 

mobil: 0630 873-3775 

email: fuzi.peter@fuzi-haz.hu 

internet: www.fuzi-haz.hu 

A szervezőbizottság természe-

tes célja a megalakulás óta, 

hogy a VVSZ versenyzők leg-

szélesebb körét hívja a jubileu-

mi rendezvényekre. Zavaros 

évtizedeink után a legmegbíz-

hatóbb forrásból,, a sporttár-

sak „emlékezetéből” szeret-

nénk felépíteni a VVSz ötven 

éves csapatnévsorát. Nincs 

ugyanis semmi egyéb megbíz-

ható nyilvántartásunk. Biztos 

van, aki ezt látva hitetlenkedik, 

van aki tudja, hogy mostani 

körülményeink között ez saj-

nos „természetes”.  

A csapatnévsor építést január 

közepén indítottuk az első 60 

névvel. Két hónap után majd-

nem 900 név szerepel névso-

runkban. 220 sporttárshoz 

nincs semmi elérésünk, 220-

hoz van drótposta címünk és 
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1. szám. március 15.  

VVSz csapatnévsor 

... tudod-e kik vannak a képeken? 

nak, terjednek szájról szájra. 

Miközben írásban ezekből 

manapság még csak keveset 

találunk meg! 

Most a fél évszáza-

dos jubileum ünnep-

lésére készülve a 

szervezők bátoríta-

nak minden vizes 

sporttársat: vessetek 

papírra néhányat 

ezekből a történe-

tekből, küldjetek be egy-

kettőt!      Persze, mesélni 

nyilvánvalóan könnyebb, mint 

írni. Arról nem is beszélve, 

hogy nem kevés történetet 

Ha néhány vitorlázó leül egy-

egy korsó sör mellé, tíz perc 

után egyik emlék jön a másik 

után. Nincs ez másképp eve-

zősöknél, kajak-

kenusoknál sem. 

A víz nagy össze-

kötő erő … hatal-

mas élménytár a 

versenyek világa, 

alkalmat ad kaca-

gásra, nosztalgiára, 

e m l é k e z é s r e . 

Minden klubnak, kikötőnek, 

tónak megvannak a maga le-

gendás arcai. Felkészülések, 

versenyek híres történetei, 

amelyek mondaként formálód-

„rizsföldi” hangulat 

meglehetősen nehéz nyomda-

festéket tűrő módon megfo-

galmazni. De hát most éppen 

ez a feladat! Ám nincs semmi 

egyéb (például műfaji) kötött-

ség! 

Az a tervünk, hogy alkalmas 

módon csokorba kötjük eze-

ket és közzétesszük a sport-

társadalom, minden érdeklődő 

számára. Időnként szokták 

néhányan nemes egyszerűség-

gel „rízsföld”-nek hívni tavun-

kat. Nos, ARCOK, TÖRTÉ-

NETEK A „RIZSFÖLDRŐL” 

címen lebeg szemeink előtt 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 

Írásaitokat várjuk …. rendez vén y 
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Fröccs °°° 

Szeretnénk 

felvázolni Agárd 

korábbi éveinek 

emlékét a most 

fiatal és eljövendő 

korok sporttársai 

számára! 

i dők  vi z én  

verte ifj. Barsi Pistát, balatoni 
ellenfelét,, Pista felordít a befutó 
után: „Ez a tó nem alkalmas 
vitorlázásra! BE KELL VETNI 
RIZZSEL, hogy valami haszna is 
legyen!” 

Kadettosaink Fertőn 

Tala (Talabér Feri)  
1970 nyarán Fertőn vitorláztunk 
a Négy-tó Bajnokságon Füzi-
Juhász, Talabér-Lechner, Soproni 
Tamás (moly) felállásban, Stéger 
Józsi bá’ volt a csapatvezetőnk. 
Előtte magyar bajnokságot nyer-

Velencei-tó és rizs-
földek 

Kicsi (Damokos László) 
Valamikor ’69 körül ifjúsági finn-
dingi verseny zajlott a Velencei-
tavon. Akkor már folyt a tó ren-
dezése, de még megvolt az 
Átjáró, nádszigetek voltak, a 
kotrógépek csövét kerülgettük és 
a versenyt a fixen telepített 
bólyák körül (1-4, 5-8) vitorláz-
tuk.  
 A sokadik futam után amikor 
Capio (Szentpéteri Zoltán) meg-

tem, duhaj jó kedvünk volt. Fer-
tőrákoson laktunk az iskolában. 
Reggelenként jó kis út volt eljutni 
a tóig. A Madách az időtájt 
játszotta Pécsivel főszerepben a 
Léni nénit. A gyalogúton végig 
ezt énekelte csapatunk torka 
szakadtából: „Most hogy meg-
halt Léni néni / most fogunk 
csak vígan élni, VÍGAN ÉLNI, 
VÍGAN ÉLNI! Házat, telket ve-
szek én / Nagykanállal eszek 
én / Milli-milli, milli-milli, MILLI-
OMOS LESZEK ÉN !” és refrén 
újra!  

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 

Agárdi anekdoták 

Elsőként a szelíd tájat említe-
ném, a tó simogató vízét, a ringó 
nádasokat. Ezután az itteni 
embereket, akik segítőkészek 
voltak és befogadóak. 
Az sem közömbös, hogy rögtön 
feladatokat kaptam, ezáltal 
részese lettem az itteni sport-

életnek. 

Hát igen!!! Agárdi sportélet 
akkor! Talán ez volt rám a leg-
nagyobb hatással. Rengeteg 
gyerek (ugyanannyi csínytevés) 
feladatukat komolyan vevő 
edzők, és SIKER. 
Az utóbbit könnyű és nagyon jó 

Kondor Éva 

A Velencei tóról, a VVSI-ről nem 
tudok másképp írni, csak szub-
jektíven. 33 éve az életem része, 

fontos nekem. 

Míg a legtöbben akik itt nevelőd-
tek, a Balatonon folytatják a 
vitorlázást, a mi utunk épp for-
dítva  működött: mi a Balatonról 

kerültünk Agárdra 1978-ban. 

Nem voltam boldog akkor a 
kényszerű váltástól, ám egy nyár 
fordított érzéseimen. Mik voltak 

az okok? 

érzés megszokni. Mint ahogy 
nehéz volt átélni mindennek a 

lassú elmúlását. 

50 éve született meg igazán a 
velencei-tavi  vitorlázás, tették le 
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola 
első köveit. 
Nagyon sokan nevelkedtek itt, 
akiket szeretnénk ezúton is 
meghívni jubileumi rendezvénye-
inkre bízva abban, hogy ugyan 
lezárunk egy hajdan dicső múl-
tat, de talán sikerül elindítanunk 

a mostaninál szebb jövőt.  

Az én Velencei-tavam     

„… Ez a tó nem 

alkalmas 

vitorlázásra! Be kell 

vetni rizzsel, hogy 

valami haszna is 

legyen!!!” 

egy kötet, aminek a beküldő 

sporttársak lesznek szerzői. 

Szeretnénk a kötetbe gyűjtött 

írásokkal felvázolni Agárd 

korai éveinek emlékét a most 

fiatal és az eljövendő korok 

sporttársainak! 

A legjobb írásokat díjazni fog-

juk. E verseny zsűrijének tagjai 

szenior sporttársaink. 

 

Nevezési határidő:  

2011. április 20. 

 

(Folytatás a(z) 3. oldalról) De a kötetbe szánt írásaitokat 

június 30-ig várjuk.  

Cím: evakondor@freemail.hu  

vagy a VVSz postcímén 

„Rizsföld” jeligével. 

 

Rizsföld verseny zsűri: 
• Gerő András  

főszerkesztő Porthole.hu  

(vitorlázó, egykori kerettag),  

• Kondor Éva  

(tanár-vitorlás versenybíró) 

• Ruják István  
(vitorlázó, olimpikon,  

kommunikációs vezető MVSz) 

 

A Porthole.hu vállalta, hogy a bekül-
dött írásokból nyomtatott kiadást 
jelentet meg. 

 

(… Írásaitokat várjuk - folyt.) rendez vén y 

1966 Velence és Bárdosiék 

i dők  vi z én  



Springer Ferenc, a Velencei-

tavi Vízisport Szövetség 

(VVSZ) alapító elnöke, a Ve-

lencei-tavi Intézőbizottság 

főtitkára 2011-ben töltené be 

90. életévét. Ő a Velencei tó 

jelenlegi arculatának,és megfe-

lelő vízminőségének kialakítá-

sában, nem kevésbé pedig a 

velencei-tavi vízisport szerve-

zeti kereteinek kialakításában 

meghatározó szerepe volt. 

Emlékének ápolása az 50 éves 

évforduló kapcsán természet-

szerűen vetődött fel.  

Több, egymástól független 

kezdeményezés indult már az 

évforduló előtt, hogy szobrot 

állítsanak az egykori főtitkár 

úr emlékére. Az egyik elkép-

zelés Agárdról indult a Sport-

iskola és a VVSz köreiből. Ez a 

terv egy Springer Ferenc mell-

szobrot a Sportiskola telepén 

képzelt el.  

2010-ben kezdtek foglalkozni 

egy hasonló tervvel Sukorón. 

A polgármester és Dr. Világosi 

Gábor a sukorói templom 

előtti teret, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílik az egész tóra, 

képzelték el egy Springer szo-

bor helyszíneként. Egy harma-

dik településen, Gárdonyban is 

szobor állítás tervét indítvá-

nyozta Dr. Vágner Elza és 

Szabó Mátyás a főtitkár úr 

emlékére. Ők megszerezték a 

polgármester és egy ország-

gyűlési képviselő támogatását. 

A szobor közelebbi helyéről 

akkor még nem döntöttek, de 

mindenképpen a Velencei-tó 

déli oldalát jelölték meg kívá-

natos helyszínnek..  

Lévén, hogy több, egymással 

párhuzamos kezdeményezés is 

volt, szükségesnek tűnt ezek 

koordinálása, az egymásról 

szinte semmit sem tudó jó 

szándékú törekvések össze-

hangolása. Az érdekelt felek 

egyetértettek abban, hogy 

három különböző szobor 

elhelyezése jelenleg nem le-

hetséges.  

Mindezeket figyelembe véve 

kézenfekvő volt egy együttes 

megbeszélés az álláspontok 

közelítése érdekében, Ennek 

az értekez-

l e t n e k 

Tóth Ist-

ván, Gár-

dony pol-

gármestere 

volt házi-

g a z d á j a . 

2010. de-

c e m b e r 

16-án e 

t a l á lkozó 

d ö n t ö t t e 

el, hogy legyen közösen állí-

tott mellszobor, helye az agár-

di kikötő, forrását közadako-

zás teremtse meg.   

é vfordu ló  

Reinhardt, Szűcs, Marinovich és Dr. Springer Ferenc 

1967 - Elkészül  az agárdi 
vízisport telep első része, 

nagyszabású avató ünnepség. 
1969 - A vitorlázás mellett 
versenysportként jelenik meg 
az evezés és a kajak-kenu a 
Velencei tavon. Rendszeres 
vitorlás részvétel a balatoni, a 
Fertő-tavi és a Mályi tavi ver-
senyeken. Az első francia 420-

ast látjuk vendégül a tavon. 
1970 - Vízisport Szövetséggé 
alakul át a Vitorlás Szövetség, 
ezzel is jelezve a három sport 

együttműködését. 
1971 - Franciaországból 
Agárdra érkezik az első, hazai 
vizeken vitorlázó  420-as ha-
jó.. Megalakul a Velencei- tavi 

Vízisport Iskola 
1973 - Franciaországból 
Agárdra érkezik az első három 
470-es az ifjúsági korosztály-

nak: 1976-tól olimpiai osztály! 
1974 - Elkészül az agárdi tele-
pen a tornacsarnok, a tanme-

dence és a sportszálló. 

1961. késő telének egy szürke 
délutánján a Fejér-megyei 
Sporthivatal székesfehérvári, 
Ady Endre utcai kopott iroda-
helyiségében dr. Springer Fe-
renc előterjesztését tárgyalták 
a résztvevők. A megbeszélés 
tárgya egy, a vitorlás sport 
megyei szervezetét létrehozó 
kezdeményezés volt, az elő-
terjesztő érvei meggyőzőek 
voltak, megalakulhatott a Ve-

lencei-tavi Vitorlás Szövetség. 
Íme, a VVSz történet  tömör, 

kronológiai áttekintése: 
1961 - A VVSZ keretében 
működő egységek a Székesfe-
hérvári Építők SC, valamint a 
Vörös Meteor Velencei-tavi 
Vitorlás Szakosztálya, később 
megalakul a MÁV Előre, to-
vábbá a Vízügyi SC. A hajó-
park elsősorban kalózokból, 
néhány O-yolleból és egy a 
Balatonról ide keveredett 22-

esből áll. 
1964 - Új hajóosztályok jelen-

nek meg (cadet, M-yolle, finn). 

1977 - Nemzetközi versenyek 

mindhárom sportágban 
1978 - Hajóosztály fejlesztés: 

finn, 420, cadet 
1979 - Elkészül az északi par-
ton az evezős- és a kajak-kenu 

pálya 
1983 - Vitorlás Európa Baj-

nokság 420-as hajóosztályban 
1990 - Világbajnokság Cadet 

hajóosztályban 
1992 - Európa Bajnokság 
Ifjúsági és női 420-as hajóosz-

tályban 

 
És mi mondható el a legutóbbi 
évekről? A színvonal fenntar-
tásáért küzdelem a szűkülő 
anyagi lehetőségekkel, útkere-
sés a változó körülmények 

között. 

 
Mindezekkel együtt 2011-ben 
a VVSz fennállásának 50. év-

fordulóját ünnepeli.  

Marinovich Endre 

Több, egymástól 

független 

kezdeményezés 

indult már az 

évforduló előtt, 

hogy szobrot 

állítsanak 
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90 éve született Springer Ferenc 

1. szám. március 15.  A VVSz 50 éve 

1967 az agárdi sporttelep 



h í rek  

Gárdonyi értekezlet 
2010 december 16-én Gár-

donyban találkoztak a VVSz, a 

VVSI képviselői, továbbá 

Sukoró és Gárdony  azon 

polgárai, akik egy Springer 

Ferenc emlékszobor állítását 

indítványozták. 

Az értekezlet sikeres megálla-

podásokkal zárult. Rögzítette 

a létesítendő szobor helyszí-

nét: az agárdi hajókikötő bejá-

ratánál, az alkotóművészt 

Domokos Béla érdi szobrász-

művész személyében, valamint 

a szobor avatásának várható 

időpontját 2011.  szeptember 

utolsó hétvégéjén. A szoborál-

lítás költségeinek fedezetére 

intézmények és magánszemé-

lyek körében gyűjtés kezdő-

dött és tart jelenleg is. A be-

folyt összegeket Gárdony 

Város Polgármesteri Hivatala 

elkülönített számlán kezeli . 

Szemle Agárdon 
2011. január 26-án a Springer 

mellszobor alkotóművésze a 

kikötőbejáratot, mint javasolt 

helyszínt megtekintette és 

megfelelőnek találta, a felké-

rést elfogadta. Javaslatot tett a 

szobor talapzatát készítő mun-

katársának személyére is. 

Vízisportbál 
Aki ott volt február 4-én, 

pénteken a VVSI-ben, biztos 

nem csalódott, a báli hangulat 

kitűnő volt, az ételek hibátla-

nok, a zene táncba csalogatott 

egész éjjel. 

Több, mint száz résztvevővel 

zajlott a VVSz-50 jubileum 

első rendezvénye Agárdon. A 

bált dr. Marinovich Endre, a 

VVSz korábbi főtitkára nyitot-

ta meg. A háziasszony szere-

pét Kondor Éva, a bál aktív 

szervezője töltötte be. Vitor-

lázók, evezősök és kajakosok 

is képviselték sportágukat a 

bálon, sztorik, fényképek és 

régi versenyek emlékei kerül-

tek elő az est folyamán az 

asztaltársaságok körében. 

Mátyók Henrietta 

MVSz a jubileumért 
A Magyar Vitorlás Szövetség 

elnöksége 2011. január 25-i 

elnöksége 10. számú határoza-

tában úgy foglalt állást, hogy a 

VVSz 50. jubileumi rendezvé-

nyeit támogatja és erre a célra 

200.000 Ft-ot szavazott meg. 

Váratlan esemény 
Az egyik sporttársunk, Fodor 

Péter szenior vitorlázó, finn 

dingis március elején rosszul 

lett, váratlan műtétet kellett 

rajta végrehajtani. Túl van az 

életveszélyen, lábadozik.  

További jobbulást, gyors fel-

épülést kívánunk, Bögyölő! 

Várunk a találkozón! 

Földrengés Japán-
ban 
Március 11-én, e lapszám szer-

kesztése közben kaptuk mi is 

a Honshu-szigeti természeti 

katasztrófa hírét. Vízi sporto-

lóként tudjuk, hogy az egyik 

legősibb elem a víz, ami a 

sportolónak társa, néha barát-

ja vagy ellenfele, félelmetes 

ellenséggé is válhat., A termé-

szeti katasztrófa elképesztő 

méretét látva mély együttér-

zésünket szeretnénk kinyilvá-

nítani japán sportbarátainknak.  

a Szervezőbizottság 

Earthquake in 

Japan 

On March 11, while 

editing this volume we got 

the news of the Honshu-

Island nature catastrophe.  

As water sportmen and 

sportwomen facing the 

shocking  range o f 

devastation we express 

our deep symphathy to 

our fellow sportmen 

friends in Japan. 

the Organizing 
Committee 

Hírek, fejlemények 

„ A Magyar 

Vitorlás Szövetség 

figyelemmel kíséri 

és támogatja a 

VVSz évfordulós 

rendezvényeit.” 
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Fröccs °°° 

the March 11 Honshu earthquake 

1962. Agárd: vitorlázók. A középső szőke srác Bögyölő 

a vízisportbál hangulata 



i dők  vi z én  

Ruják István 

(részlet …) 

 

… Nem emlékszem másra, de 

biztos fejlődhettem - arról a 

színvonalról nem volt nagy 

kunszt -, mert nyáron meg-

kaptam a Strucc nevű 

"hegyesmolyt". Ez már igazi 

dingi volt. Hajóformájú, kicsit 

hasonló, mint a mostani Euró-

pák. Akkoriban Agárdon szép 

molyflotta volt, az Optimist-et 

még nem ismertük. Akadt a 

mezőnyben két fából készült 

hajó (a Vörösbegy és a 

Strucc), az egyik az enyém. 

Ezek bizonyára a Balatonról, 

talán a siófoki Kozma műhely-

ből kerültek a Velencei tóra, 

és ősmintául szolgáltak a hely-

ben készített sablonból kike-

rülő műanyag hajóknak. És 

ezek az amúgy kicsit más for-

májú újak jobbak lettek, mint a 

két fahajó. Így még esélyes 

nem voltam, de erről nemcsak 

a hajó tehetett. 

A 1970-es Velencei-tavi Vitor-

lás Hét versenye, ami nekünk 

egyben magyar bajnokság is 

volt, nem túl emlékezetes a 

számomra, kivéve az utolsó 

napot. Addig a tizenharmadik 

hely körül bóklásztam. Az 

utolsó futamon már erős szél-

ben rajtoltunk, és nagyon 

bepörgött  a z  idő.  A 

kreuzbólya után, amikor riad-

tan próbáltam lefelé raumolni 

hamar beláttam, hogy innen 

menekülni kell. Elindultam 

kifelé, mert a környéken sorra 

fetrengtek el a hajók. Akkori-

ban már elkezdődött a Velen-

cei-tó átalakítása, a nádszige-

tek kiszedése, a kotrás. Így 

aztán ott, ahol ma a feltöltött 

sziget van, a kotróhajó iszap-

szállító csöve húzódott a ná-

dastól a part felé és csak egy 

körülbelül tíz méterest szaka-

szon vitték azt a víz alá, egy 

szűk, de normális időben jól 

hajózható átjárót hagyva. De 

akkor már nem volt normális 

az idő! A problémát az jelen-

tette, hogy a csövek között 

való áthaladáshoz tiszta hát-

szélbe kellett leejteni a hajót. 

Azonnal hatalmasat billentem 

luvba, hisz a bummot szépen, 

képzetten jól kiengedtem, 

ahogy azt hátszélben kell. Igaz 

kis szélben. Ijedtemben sikere-

sen feldobtam a hajót, sőt meg 

is fordultam, gondolom nem 

igazán megtervezett módon. 

Most újra próbálkoztam, ezút-

tal a másik csapáson. Sikerült 

is siklanom vagy három mé-

tert, mielőtt felborultam vol-

na. 

A feldőlt hajót először is 

gondosan átúsztattam a 

nyíláson, erre bíztatott a 

csövön jobbra-balra kucor-

gó sporttársak látványa is, 

akik nem találták el az átjá-

rót. Nem volt túl sok el-

képzelésem, mit csinálok a 

csövek túloldalán, és ho-

gyan kerülök haza, amikor 

megjelent Reinhardt Gyu, a 

jó kis zöld-fehér Volvo 

motorossal ... 

tatványt a legénység nagyobb 

sérülés, a hajó szerkezeti ron-

csolódás nélkül megúszta.  

(A Szt. Jupát szeptember 12-

én  érkezett haza Opatijába.)  

1992 tavasz 
Tizenkilenc éve, Fa Nándor 

első Vendée Globe versenyé-

re indulása előtt búcsúzik a 

1987 március 10.  
Ezen a napon, pontosan hu-

szonnégy éve a Fa Nándor és 

Gál József által vitorlázott 

Balaton-31-est, a St. Jupátot 

földkerülő útján  felborította a 

viharos Atlanti-óceán egy 

toronyhulláma a Horn-fok és 

Buenos Aires között.  A mu-

budapesti Atrium Hyatt szállo-

dánál. 

(Sajtótájékoztató előtt vitorlás 

sporttársak társaságában) 

Emlékeim: Agárd ’70 

Napló 

„ … Ez nem az a 

ringlispil, ahol 

anyuka befizet egy 

körre!!! ” 

Reinhardt 
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1. szám. március 15.  

1987. St. Jupát emlékérem - Székesfehérvári Éremgyűjtők 

VITORLÁZÁS 

Nándi hajója, az Alba Regia 
fedélzetén - Budapesten, a 

Roosevelt téren 



 

A VVSz-nek az 50. évforuló alkal-

mából időszakosan megjelenő 

kiadványa.  Megjelenik havonta, 

2011 végéig.  Tervezett következő 

szám: április 5. 

Felelős kiadó:  

dr. Marinovich Endre 

a szervezőbizottság vezetője 

Szerzők:  

Damokos László, Füzi Péter, 

Mátyók Henrietta, Marinovich 

Endre, Kondor Éva, Ruják István 

Fotók:  

Bárdosi Endre, Füzi Péter, Hege-

dűs Léna, Kiss Gábor, Marinovich 

Endre, Turi László, Varga Ferenc  

albumaiból 

Szerkesztette:  

Füzi Péter 

Olvasó szerkesztők: 

Damokos László, Kondor Éva 

Elérhetőségünk: 

Internet:  

VVSI: http://vvsi.hu/index.php?

page=vvsz50.php 

Füzi-ház: Www.fuzi-haz.hu 

Facebook: http://

www.facebook.com/event.php?

eid=176435332375014 

IWIW: http://iwiw.hu/i/esemeny/

unnepseg/Vitorlazo-sportkor-

jubileum-50-ev-25814 

 

email: fuzi.peter@fuzi-haz.hu  

vagy info@vvsi.hu 

mobil: 0630 873-3775 

Véleményt, írásokat, fényképeket, 

kérést, ötleteket várunk és  kö-

szönettel fogadunk! 

 

M ÁJU ST ÓL  MÁ R  

INT ERN ETEN  IS  

ELÉRH ET ŐK  L ESZÜNK  

Fröccs °°° 

Teendők a rendezvények érdekében 

1. Regisztráció - jelentkezés a csapatnévsorba 

 partner: névsor felelős (Füzi P.) 

2. Fotók, relikviák beküldése a VVSI-be 

partner: kiállítás felelős (Mátyók Henrietta) 

3. Az évforduló hírének terjesztése 

partner: régi sporttársaid 

VVSz - Velencei-tavi Vízisport Szövetség, Alapítva 1961-ben  

főtitkár: Tolnay Miklós, elnök: dr. Berecz Botond, 2481 Agárd, Tópart u. 17.  

Album 
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Két évvel voltunk ’68 után! Fertő-
rákos akkor még a nyugati határ-
sávba tartozott. Versenypályánk 
50 méterre volt Ausztriától és 
határőrök nézték minden lépésün-
ket … 
Józsi bá teljesen kész volt a kezel-
hetetlenségünktől! A versenyt a 
velenceiek nyerték! 

(Folytatás a(z) 4. oldalról) 

… agárdi anekdoták  


