
Kedves Klubtársak!

Javában zajlik a szezon, pörögnek a bajnokságok és süti a fejünket a nap. A nagy versenyezgetés közben – 

ahogy korábban is vállaltuk és tettük – id�nként hírlevélben számolunk be életünk kisebb-nagyobb dolgairól.

Kezdjük sikeres eredményekkel. A BYC-es csemeték a közelmúltban letették a névjegyüket az európai élme-

z�nyben. Vadnai Benjamin, aki a tavalyi évben igazolt hozzánk, összetett 2. helyet szerzett a Piranban rendezett 

Európa-bajnokságon. Ez a valaha ebben az osztályban elért helyezések közül a legjobb eredmény! Gyapjas 

Balázs 20. helyezése szintén nagyszer� teljesítmény. 

A Laser Radiálos csapat tagjaként Bathó Péter Koppenhágában az U17 korosztályban 3. helyen végzett és 

jelenleg a Laser 4.7 vb-n küzd egy szép eredményért. A Laser Magyar Bajnokságon Kaiser Kristóf junior korcso-

portban Magyar Bajnok, Tomai Balázs 2., Bathó Péter 4. helyezett. 

A 470-es Feln�tt Magyar Bajnokságon a Váradi Imre-Serke Áron kett�s a 2. helyen, a Szamódy Tamás-Bárdos 

Mihály páros a 3. helyen végzett. �k még az augusztus végi Serdül� és Ifjúsági Bajnokságon is szerepelhetnek, 

amit már az egész utánpótlás csapat nagyon vár. El�tte azonban még a 420-470 junior európa-bajnokságon 

bizonyíthat minden egységünk, hiszen a verseny Balatonfüreden kerül megrendezésre. 

A táborokból és az iskolai programból kiválasztott gyerekek beilleszkedése is folyamatban van, a Magyar Baj-

nokságon már bizonyíthatnak. Ahogy az már lenni szokott, az idei évben is sikerrel zajlanak napjainkban is az 

OP táborok Solymos Dóri vezetésével. 

Az utánpótlás után érdemes pár pillanatra az „érettebb” korosztályra is szánni némi figyelmet. A Kalóz Bajnoksá-

gon a dr. Varjas Sándor- Baráth Gábor kett�s a 2. helyen végzett. Solingban a Wossala György-Németh Péter-

Vezér Károly egység a Magyar Bajnoki cím megszerzése után megszerezte a Masters Világbajnoki címet és ezt 

követ�en a 3. helyet is elnyerték a Soling Eb-n Olaszországban. Nagyon szép sorozat. Gratulálunk! 

A Kékszalagon Dragon hajóosztályban 3. helyen végzett dr. Korchmáros Tamás és legénysége, Scholtz 22 hajó-

osztályban 2. helyen végzett Belle Örs és legénysége, J24 hajóosztályban 2. lett Hercsel Erik és csapata, Sudár 

Sport osztályban a dobogó 3. fokán Majnár Rudolf és csapata állhatott.

Id�közben lezajlott a Nagyhajós Bajnokság I. fordulója. Elliot 770 hajóosztályban 3. helyezett Bathó Tamás és 

családja, 30-as cirkáló hajóosztályban bajnok a Kékmadár Wossala György és csapata. 
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KEDVES KLUBTÁRSAK, SPORTTÁRSAIM!

Lassan lezajlanak a bajnokságok, fogy a nyár. Ám mind a hajók mind a legénységek sikeresen túlélték a Tököm-Lököm 
kupa nappali és éjszakai fáradalmait, így aktuálissá vált a következő hírlevelünk. 
Engedjétek meg, hogy először is megköszönjem jómagam és egyesületünk irányító testülete nevében az újabb négy 
esztendőre szóló bizalmat. Igyekezni fogunk a következő ciklusban is megszolgálni azt az elismerést, amit a tisztújító 
közgyűlésen kaptunk. Az a tény, hogy a Balatonfüredi Yacht Club korábbi elnöksége - a szavazatoknak köszönhetően - 
változatlan formában viheti tovább a megkezdett folyamatokat, az azt is jelenti, hogy elfogadott, közös és jó az az irány, 
amin haladunk.
Az elmúlt pár év sem volt eseménytelen, de a következő időszakra is akadnak kihívások bőséggel. Ahogy a közgyűlé-
sen az „egyebek” napirendi pontban bőséggel tárgyaltuk, a soron következő megoldandó helyzet a belső kikötő sorsa. 
Uniós pályázaton indultunk a felújítás érdekében, és sikeresen vagyunk túl az első fordulón. A második forduló sikeres 
bevételét követően azonban a tettek mezejére kell lépnünk. A kivitelezés frontján is, és ahogy azt már jeleztem, az önerő 
biztosítása terén is, ennek hiányában hiába nyertünk támogatást, nem fogunk bele vágni a fejlesztésbe, mert elviselhe-
tetlen terhet róna szeretett egyesületünkre.  
Nézzük tehát a konkrétumokat: 
• A Balatonfüredi Yacht Club a „A Balatonfüredi Yacht Club belső kikötőjének kapacitásbővítő korszerűsítése” pályá-

zatával KDOP-2.1.1/D-2008-0028 projektazonosító számmal, kétfordulós pályázati eljárásban nettó 32.328.558.- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert el a belső kikötő felújítására és korszerűsítésére.

• A projekt teljes költsége: nettó 82.893.740.- Ft.
• A Balatonfüredi Yacht Club által vállalt sajáterő: nettó 50.565.182.- Ft.
• A fenti összegekből kitűnik, hogy a támogatás mértéke 39 %. 
Eddig azt gondolom tiszta és érthető a feladat. Ám ezután egy olyan kihívás vár ránk, amit majd utódaink tudnak méltó 
módon megbecsülni – remélhetőleg.  
• A sajáterő biztosítása érdekében az Elnökség a kapcsolati tőkéjén keresztül vállalja 20.565.182.- Ft összegű támo-

gatás megszerzését.
• A fennmaradó 30.000.000.- Ft sajáterő összeget az Elnökség két forrásból kívánja biztosítani. 

o Az első: 500.000 Ft értékben kibocsátott „kikötői tégla plakett” megvásárlásának lehetőségével, mely egyszeri 
támogatásként kerül elszámolásra. A segítségért égetett kerámia tégla, emlékplakett és az emléktáblán való 
megjelentetés jár.

o Annak érdekében, hogy ebből a csatornából a szükséges forrás a rendelkezésünkre álljon, minimum 30 fő tá-
mogatóra lenne szükségünk. Szerény számítás szerint az 15 millió forint, melynek szeptember folyamán be kell 
érkeznie az egyesületünk számlájára.  

• A második: 2-3 millió forintos egységekre bontott, kizárólag BYC tagok vagy pártoló tagoknak nyújtott „külön meg-
állapodás”.

o Az ebben résztvevő tagok a klub szolgáltatásait (kikötő, parkolás, daru) 2010. évi árszinten számított áron vehe-
tik igénybe az összeg fedezete szerinti meghatározott időre - előre megtérítve. 

o Ha konkretizálni szeretnénk, akkor ezen fejezetben is legalább 15 olyan bérlőnkre számítanánk, akinek módjá-
ban áll idén ősszel előre rendeznie az elkövetkezendő pár év kikötői díjait. Ebből a másik 15 millió forintos önerős 
csomagot tudnánk biztosítani.  

Az elkészült beruházás emléktábláján a támogatók és az előfinanszírozást vállalók neve megörökítésre kerül. 
A BYC elnöksége tisztában van a döntés súlyával. Mérlegelte a rendelkezésünkre álló eszközöket, forrásokat. A szolgál-
tatásaink biztosítása, vagyontárgyaink állagmegóvása érdekében, nagyon szeretné megvalósítani az elnyert támogatás 
segítségével a beruházást. 
DE nem minden áron! 
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Amennyiben a jelen gazdasági környezetben ez felvállalhatatlan terhet jelentene a nagy hagyományokkal rendelkező 
egyesületünk számára, szomorú szívvel ugyan de azt a döntést kell majd közösen meghoznunk, hogy sem a kikötő 
felújítást nem valósítjuk meg, sem az elnyert forrást nem hívjuk le. Kérem sporttársainkat, ennek tudatában keressék az 
ügyevezetést szeptember hónapban, és tegyék meg javaslataikat a megoldással kapcsolatban. 
Nos mivel a szezon utolsó harmadában járunk, nézzük át eddigi eredményeinket is. 

LASER RADIAL NYÍLT ÉS NŐI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
1. Bathó Péter
2. Hegedűs Fanni
Laser Radiál Női
1. Hegedűs Fanni

KALÓZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
3. Varjas Sándor, Kutassy László

SOLING ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
1. Wossala György, Németh Péter, Vezér Károly
3. Varjas Sándor, Meretei Gábor, Kovácsi László

NAGYHAJÓS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG I.
22-es cirkáló
3. Pay’r Egon, Sipos Péter, ifj. Pay’r Egon
40-es cirkáló
4. Andorka Rudolf, ifj. Andorka Rudolf, Káptalan István
30-as cirkáló
1. Wossala György, Németh Péter, Vezér Károly, Wossala 
Kristóf
J-24
2. Nagy Attila, Varjas Sándor, Bér Rudolf, Áldott Andrea, 
Rauschenberger Miklós
3. Hercsel Máté, Kasier Kristóf, Földesi Gergely, Joó Kristóf
YS-I
3. Kakas Máté, Bajusz András, Galambos Gábor, Csitkoics Gá-
bor, Gál Dezső, Jager Tamás, Kása Mihály, Orszigety Ádám

NAGYHAJÓS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG II.
Scholz 22
1. Belle Örs, Sárközy András, Rauschenberger Miklós

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
470
1. Váradi Imre, Serke Áron
3. Szigethi Botond, Bárdos Mihály

Laser 4.7
1. Vadnai Benjamin
Optimist Ifi
1. Gyapjas Balázs
3. Gyapjas Zsombor
Optimist Serdülő
1. Vadnai Jonatán
Optimist Serdülő Női
3. Korchmáros Sára

NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK
Soling Európa Bajnokság
1. Wossala György, Vezér Károly, Németh Péter
Laser 4.7 Európa Bajnokság
2. Vadnai Benjamin
U16
1. Vadnai Benjamin
Warnemünde Laser 4.7 Europa Cup
4. Vadnai Benjamin
Optimist Holland Bajnokság
5. Vadnai Jonatán
Optimist EB
5. Gyapjas Balázs
17. Vadnai Jonatán
Optimist verseny KRK
1. Vadnai Jonatán
9. Gyapjas Zsombor
10. Gyapjas Balázs
Spring Meeting Szlovénia
6. Gyapjas Balázs
8. Gyapjas Zsombor
11. Vadnai Jonatán

Üdvözlettel:
a BYC elnöksége nevében ROZSDA


