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A-HÍDragon sárkányhajó csapat 
2016 éves beszámolója



Aki rendszeresen kézbe veszi a HÍDÉPITŐK újságot, 
olvashatja már 6 éve, hogy csapatunk folyamatosan 
jelentkezik, ír a velünk történt eseményekről. Ebben 
az évben úgy gondoltuk, megmutatjuk, hogy mivel 
telik egy évünk.

Moszkva versenypálya
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A ki rendszeresen kézbe veszi a HÍDÉPITŐK 

újságot, olvashatja már 6 éve, hogy csapa-

tunk folyamatosan jelentkezik, ír a velünk 

történt eseményekről. Ebben az évben úgy gondol-

tuk, megmutatjuk, hogy mivel telik egy évünk.

Fontos tudni, hogy a csapat aktív létszáma mára 

folyamatosan harminc fő körül van. Egész évben 

heti két edzést tartunk, szerdán és vasárnap, de 

májustól szeptemberig pénteken is a vízen va-

gyunk. Az edzésekre, versenyekre, eseményekre 

neten, az Eseménynaptárunkban jelentkezünk. Ez a 

regisztráció azért is jó, mert meggondolod, hogy 

ne jelentkezz, ha már a csapat nagy része szere-

pel a részvevők között. A táblázat alapján havi 

statisztikák készülnek. Hlatky Réka csapatkapitány-

ként dörgedelmes e-maileket ír, ha alacsony a lét-

szám. Így elértük és elmondhatjuk, hogy a téli 

torna- és erősítőtermi, futással kiegészített edzé-

seinken 23-26 fő szokott részt venni, vasárnap 

este is! A tavasztól októberig tartó vizes edzések, 

melyek szintén futással és erősítéssel tűzdeltek, a 

létszám 20-23 fő között mozog. Az előzőekből 

látszik, hogy ezek a szürke(?) hétköznapok. Arról, 

hogy a csapat élete milyen sokrétű, milyen szerve-

zett programjaink léteznek, milyen módon váltunk, 

válunk csapattá, mondhatni baráti társasággá, me-

séljen a 2016-os év naptára.

SÁRKÁNYHAJÓ CSAPATUNK 

2016. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA

Február 6. Medencés sárkányhajó verseny, Bu-

dapest, Aquaworld

A medencés versenyeken egy hajóban ülve, egy-

mással szemben evezve mérik össze erejüket a csa-

patok. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a szezonon 

kívül is bevizezhessük a lapátjainkat. Idén tizenhat 

csapat versenyzett négy csoportban, mi kemény me-

netekkel a középdöntőig jutottunk.

Február 20. Farsangi buli

A munka mellett fontosnak tartjuk a jó hangulatot 

is, ezért rendeztük meg immár második alkalommal 

farsangi összejövetelünket. Az idén a gengszter-kor-

szakot próbáltuk megidézni, de akadtak egyéni jel-

mezek is.

Március 6. Vidám vasárnap

Vízi telepünk karbantartása, fejlesztése, szépítése 

közös érdek, így időnként kitűzünk egy-egy napot 

a szükséges munkák elvégzésére. E vasárnapon az 

ásóé és a lapáté volt a főszerep, végül egy játékos 

edzéssel zártuk a napot.

Május 1. Évadnyitó sárkányhajó maraton, Cse-

pel

Ezen a minden évben megrendezésre ke-

rülő eseményen tudjuk felmérni téli felkészülésünk 

hatékonyságát. Már maga a táv teljesítése is komoly 

kihívás, tekintve, hogy a tél folyamán nem evezünk. 

A távon kívül meg kell küzdeni az ellenfelekkel is, a 

szó szoros értelmében, ugyanis az első ezer méteren 

gyakran alakul ki közelharc a szomszédos hajókkal.

Eredmény: 4000 m B döntő 3. hely

Május 13-15. Vogalonga, Olaszország

Hagyományos programja a csapatunknak ez a 

roppant látványos és hangulatos fesztivál, melyen 

a velencei lagúnákban kell leküzdeni a 30 km körüli 

távot, több ezer kézi hajtású vízi jármű társaságában.

Május 21. IV. Hídépítők Napja, Budapest

E rendezvény leglátványosabb eleme a vízi 

parádé, melynek során az Újpesti-öböltől a Kopa-

szi-gátig vonulnak a sárkányhajók, kenuk, kajakok és 

egyéb vízi járművek, mint például hadihajó, úszódaru, 

római gálya. Megspórolandó a hajó szállítási költsé-

gét, no meg mivel nagyon szeretünk evezni, korán 

reggel feleveztünk a Dunán a Kvassay zsiliptől Újpes-

tig, hogy azután csatlakozhassunk a felvonuláshoz. A 

Kopaszi-gátnál versenyeztünk egyet, és elhoztuk az 

aranyérmet.

Május 28. Magyar Sárkányhajó Bajnokság I. 

forduló, Szolnok

Első pontgyűjtő versenyünkön, a rövidtávon 

megszokott 200 méter helyett 500 méteren kellett 

versengeni. Általában 18-20 csapat vesz részt a ver-

senyeken, így sor kerül előfutamokra és középfuta-

mokra is, egészen jól el lehet fáradni a nap végére.

szolnok Vogalonga olasz tengerpart

Aquaworld

Velence



Eredmény: 500 m MIX C döntő 3. hely (összesített 

15. hely)

500 m NŐI 3. hely

2000 m MIX C döntő 1. hely (összesített 12. hely)

Június 11. Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. 

forduló, Sukoró

A szolnoki esemény után lelkesen készültünk a baj-

nokság második fordulójára, ahol sikerült javítani az 

eredményeinken.

Eredmény: 200 m MIX C döntő 1. hely (összesített 

13. hely)

200 m NŐI 3. hely

2000 m MIX C döntő 2. hely (összesített 9. hely)

Június 17-19. Edzőtábor, Dömsöd

Az idei volt a harmadik alkalom, hogy edzőtá-

bort tartottunk. Ez a két és fél napos intenzív kö-

zösségi lét jó hatással van a fizikai állapot és a 

csapatszellem erősítésére. A kemény edzések mel-

lett maradt idő a lazulásra is szalonnasütés, poha-

razgatás, éneklés formájában.

Július 2. Magyar Sárkányhajó Bajnokság III. 

forduló, Szeged

Délelőtt kerültek megrendezésre a világbajnokság 

válogató futamai, melyen néhány csapattagunk érde-

kelt volt, délután pedig a szokásos csapatversenyek 

zajlottak. Az idő szűke miatt ezen a napon a női/férfi 

kategóriákban nem rendeztek versenyt.

Eredmény: 200 m MIX C döntő 2. hely (összesített 

14. hely)

2000 m MIX C döntő 2. hely (összesített 12. hely)

Július 17. 7 Sziget Maraton, Ráckeve

Meglehetősen zord időjárási körülmények kö-

zepette teljesítettük a közel 30 kilométeres távot 

Ráckevétől Szigetcsépig és vissza. Két kötelező 

megálló szerepelt a programban, ahol frissítőként 

vizet és gyümölcsöt vehettünk magunkhoz. Annak 

ellenére, hogy erre a versenyre csupán tizennégy 

főt sikerült mozgósítani, elsőként értünk célba. Az 

eső, a szél és a hideg csökkentette ugyan a prog-

ram élvezeti értékét, de azért kár lett volna ki-

hagyni!

Július 28-31. Sárkányhajó Európa Bajnokság, 

Róma

Az olasz fővárosban, Rómában, a Laghetto 

dell’EUR vízén megrendezett 12. EDBF Sárkányhajó 

Európa-bajnokságon a Magyar Sárkányhajó Szövetség 

közel 200 versenyzője vett részt, és összesen 8 arany, 

9 ezüst és 11 bronzérmet szereztek.

Ezen a versenyen képviselte egyesületünket a vá-

logatott tagjaként az 50+-os kategóriában Csuka 

Ákos, Csukáné Tarnói Katalin, és Somogyiné Katona 

Márta, valamint a 60+-os kategóriában Somogyi 

István. Versenyzőink indultak a 200, 500 és 2000 

méteres távon, mix, női és férfi hajóban.

Eredmény: 10-es 50+ női mindhárom távon bron-

zérem

10-es 60+ mix 2000 m: bronz, 200 m és 500 m: 

4. hely

10-es 60+ férfi mindhárom távon: 4. hely

20-as 50+ mix 200 m és 2000 m: ezüst, 500 m: 

4. hely

20-as 50+ férfi 200 m és 500 m: bronz, 2000 m: 

4. hely

Július 30. Magyar Sárkányhajó Bajnokság IV. 

forduló, Budapest

Mialatt társaink az Európa Bajnokságon lapátoltak, 

mi az Újpesti-öbölben versengtünk az itthon mara-

dottakkal.

Eredmény: 200 m MIX C döntő 2. hely (összesített 

14. hely)

200 m NŐI 5. hely

2000 m MIX C döntő 2. hely (összesített 8. hely)

Augusztus 13. Magyar Sárkányhajó Bajnokság 

V. forduló, Fadd-Dombori

A bajnokság utolsó fordulóján egy új kategóriában 

is lehetőségünk nyílt versenyezni, ez a negyven év fe-

lettiek versenye. Hiába, öregszik a csapat.

Eredmény: 200 m MIX C döntő 1. hely (összesített 

13. hely)

200 m MASTERS MIX 4. hely

2000 m MIX C döntő 2. hely (összesített 10. hely)

Szeptember 8-11. Sárkányhajó világbajnokság, 

Moszkva

Csapatunkból az elmúlt években sokan részt vet-

tünk már nemzetközi versenyeken, a magyar válo-

gatott színeiben. Az idén Moszkva volt a helyszín, a 

tapasztalatokról és az eredményekről részletes beszá-

moló készült.

Szeptember 17-18. Sárkányhajó Magyar Nagy-

díj 2016, Sukoró

A szezont minden évben ezzel a két napos meg-

mérettetéssel zárjuk, melyen több kategóriában, 

kétféle távon, számos futamban indulunk. Nagy nép-

szerűségnek örvend a váltóverseny, ahol minden csa-

patnak harminc fővel kell kiállnia: a tízfős hajót váltja 

a húszfős, a váltóbotot a kormányosok adják át egy-

másnak.

Eredmény: 200 m MASTERS NŐI (10 fős hajó) 3. hely

200 m SENIOR FÉRFI (10 fős hajó) 11. hely

200 m MASTERS MIX (10 fős hajó) 5. hely

200 m VÁLTÓ (10 fős és 20 fős hajó) 2. hely

4000 m MASTERS MIX (20 fős hajó) 3. hely

Szeptember 30 - október 2. Kirándulás Český 

Krumlov, Rožmberk nad Vltavouban

A csapat 14 tagja buszos kirándulást szervezett a 

gyönyörű csehországi településekre. A várak, székes-

egyházak, csodálatos tájak, kilátók megnézése mel-

lett nem maradhatott el a Vltava folyón a „raftingnak” 

nevezett evezés, csordogálás. Persze az esti sörözés, 

beszélgetés, játék jót tett a csapategység további ala-

kulásának.

Október 9. „VIII. Ördögi kör”, Vác

Ez egy sárkányhajós Szentendrei-szigetkerülő hosz-

szú távú verseny a váci Dunai Sárkányok szervezé-

sében, melynek nevét a 66,6 kilométeres táv ihlette. 

Csapatunkból mindössze heten vállalkoztunk erre a 

nem mindennapi kihívásra (Ács László, Bánfalvi Bri-

gitta, Csepregi András, Endrődi Mónika, Markella 

Krisztián, Szarka Tamás, Wimmer Gizella), mi a Du-

nakeszi Sárkány Légió hajójában kaptunk helyet. Vác-

ról indultunk lefelé a folyón, és ugyanide érkeztünk 

meg hat és fél órával később, a sziget megkerülése 

után. Ezzel a teljesítménnyel ezüstérmesek lettünk.

Október 22. Évadzáró bográcsozás

Sajnos, minden évben eljön a nap, amikor le kell 

tennünk az evezőlapátot egy időre. A szezont egy 

bográcsozós, sütizgetős, iszogatós, beszélgetős 

összejövetellel zártuk, melynek részesei voltak csa-

ládtagjaink is, akiknek köszönettel tartozunk, hogy 

támogatnak minket, és tolerálják azt a rengeteg 

időt, amit nem nekik, hanem a szeretett sportág-

nak szentelünk.

Endrődi Mónika

Az éves programunkból két eseményt kiemel-

tünk, amelyről bővebben szeretnénk írni.

Moszkvai Sárkányhajó Világbajnokság

A világbajnokságon való részvételi jogosultságot az 

MKKSZ Sárkányhajó Szakága alá tartozó egyesületek 

közül a szegedi válogatón több csapat illetve társu-

lás is kivívta magának. Az A-HÍDragon csapatából hét 

társunk szerezte meg a jogot a VB-n való részvétel-

hez (Bánfalvi Brigitta, Csepregi András, Endrődi Mó-

nika, Hlatky Réka, Kővári Beáta, Szabó Zita, Szarka 

Tamás), közülük öten képviselték a csapatot, a lét-

számból adódóan természetesen más csapatok tag-

jaival összeülve. A 140 fős magyar válogatott szinte 

minden kategóriában, távon és hajóosztályban indult. 

Sokan közülünk egyaránt benn ültek a 20 és 10 fős 

hajókban, masters illetve senior korosztályban, 200, 

500, illetve 2000 méteres távokon. A kezdetben kissé 

barátságtalan, esős időjárás és az erős versenyme-

zőny dacára a magyar válogatott az éremtábla 5. he-

lyén végzett, 2 arany-, 10 ezüst-, és 7 bronzéremmel.

Az A-HÍDragon csapatának eredményei:

Masters Mix 2000 m 20 fős hajó 1. helyezés (Hlatky 

Réka, Kővári Beáta)

Masters Női 2000 m 20 fős hajó 2. helyezés (Bán-

falvi Brigitta, Hlatky Réka, Kővári Beáta, Szabó Zita)

Senior Női 500 m 10 fős hajó 2. helyezés 

(Hlatky Réka)

Masters Mix 500 m 10 fős hajó 2. helyezés 

(Hlatky Réka)

Masters Férfi 200 m 20 fős hajó 3. helyezés 

(Csepregi András)

Masters Mix 500 m 20 fős hajó 3. helyezés (Hlatky 

Réka, Kővári Beáta)

Senior Női 200 m 20 fős hajó 3. helyezés (Hlatky 

Réka, Kővári Beáta)

Szerencsére a versenyzésen kívül maradt még 

egy kis idő városnézésre is. Moszkva városának két-

harmada a napóleoni háború idején egy hatalmas 

tűzvészben elpusztult. Építészetileg főleg a szocializ-

mus korában emelt lakónegyedek és monumentális 
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középületek határozzák meg a városképet. Ezt tovább 

tarkítja az úgynevezett City a felhőkarcolóival. A ver-

senypályán tapasztalt rend és tisztaság mind a belső, 

mind pedig a külső kerületekre jellemző. A váro-

son belül hatalmasak a távolságok, amelyet a méltán 

híres, több mint tíz vonallal rendelkező metróhálózata 

nélkül nehéz lenne leküzdeni. Előfordult, hogy két 

metróállomás között a szerelvény hat-nyolc percen 

keresztül száguldott! Mindenfelé cirill betűs felira-

tok, amelyeket egy-két nap múlva már egész jól ol-

vastunk, csak a fordítás okozott némi fejtörést, néha 

azért a homlokunkra csaptunk, amikor a múltból be-

villant egy-egy szó jelentése.

Köszönhetően a támogatóinknak, egy nagyon jó 

versennyel és sok szép emlékkel gazdagodva térhet-

tünk haza.

Bánfalvi Brigitta

ÖRDÖGI KÖR szigetkerülő verseny

2016. október 9-én, immár nyolcadik alkalommal 

került megrendezésre az Ördögi kör elnevezésű ver-

seny, a váci Dunai Sárkányok szervezésében. Ez egy 

sárkányhajós Szentendrei-sziget kerülő, hosszú távú 

verseny, melynek nevét a 66,6 kilométeres táv ih-

lette. Én első ízben vettem részt az eseményen (és a 

verseny végére arra a következtetésre jutottam, hogy 

egyben utoljára is), élményeimet szeretném most 

közzétenni.

Az év legkeményebb kihívására mindössze öt ha-

jóra való legénység vállalkozott. Az A-HÍDragon csa-

patát idén heten képviseltük (Ács László, Bánfalvi 

Brigitta, Csepregi András, Markella Krisztián, Szarka 

Tamás, Wimmer Gizella és jómagam), mi a Dunake-

szi Sárkány Légió hajójában kaptunk helyet. Fél tíz 

körül rajtoltunk Vácról. Az első huszonegy-két kilomé-

tert lefelé tettük meg a Dunán, miközben alkalmunk 

nyílt egy nem mindennapi nézőpontból megcsodálni 

a Megyeri hidat. Ez az első szakasz még nem volt 

különösebben megerőltető, felvettünk egy egyenle-

tes „utazó” tempót, amit a fásultság elkerülése végett 

időnként egy öt-hat perces erőteljesebb evezéssel tar-

kítottunk. Hajónkat Bauer Márton, a dunakeszi csapat 

vezetője kormányozta és fegyelmezte. Ilyen hosszú 

távon elengedhetetlen, hogy legyen egy főnök, akinek 

mindenki engedelmeskedik. Pihenésre akkor volt lehe-

tőségünk, amikor ő engedélyezte. Egyszerre mindig 

csak egy pad pihent, míg a többiek eveztek tovább 

rendületlenül. Nagyjából 15-20 perc alatt végigfutott a 

hajón a pihenőhullám, miközben nem csökkent szá-

mottevően a sebességünk. Az a másfél-két perc, ami 

egy-egy ilyen alkalommal pihenésre jutott, csupán 

arra volt elég, hogy letegyem a lapátot, megmozgas-

sam kissé a lábaimat, orrot fújjak, igyak egy kortyot 

a kulacsomból, és harapjak kettőt a banánból vagy 

müzli szeletből, amit magammal vittem a hajóba, de 

a második falat megrágása közben már ismét a ke-

zemben volt a lapát. Úgy 30 km után kezdtem már 

nem annyira jól érezni magamat, zsibbadt és fájt itt 

is, ott is. Ekkor már javában felfelé eveztünk a folyón, 

küzdöttünk a sodrással, meg az időnként elhaladó na-

gyobb hajók hullámaival, szerencsére ez utóbbiból 

nem sok akadt. Közmegegyezéssel beiktattunk egy 

gyors kikötést, folyó ügyeinket elintézendő. Sajnos, ez 

nem sikerült olyan rövidre, mint amilyenre terveztük, 

de mentségünkre legyen mondva, három és félórányi 

folyamatos evezés után, elgémberedett lábakkal nem 

olyan könnyű kipattanni a hajóból és végigszaladni 

a stégen. A nyolc percesre sikeredett technikai szü-

net után folytattuk a versenyt. A kiszállás lehetőséget 

biztosított a helycserére, én is oldalt cseréltem a pad-

társammal. Mivel évek óta balon evezek, a jobb olda-

lon kicsit sutábban megy a dolog, és az izmaim sem 

szimmetrikusak, szóval ez az oldalcsere számomra 

hosszú távon nem bizonyult jó ötletnek. A következő 

pihenőhullámnál visszaültem az eredeti helyemre, de 

ekkor már ott sem esett jól az evezés. A sziget északi 

csücske előtti utolsó öt-hat kilométeren erős szembe-

szél nehezítette a dolgunkat. Az időjárásra egyébként 

nem lehet panaszunk: szép, napsütéses időt kaptunk. 

A táj is gyönyörködtető volt körülöttünk, már ameny-

nyire lehetőségünk nyílt nézelődni. Szélcsendes szaka-

szokon úgy éreztem, hogy akár rövid ujjú felsőben is 

evezhetnék, de ahogy árnyékba került a hajó, mind-

járt arra gondoltam, hogy elkelne még egy réteg 

ruha. Alig vártam a fordulót, hogy végre ne a sod-

rás ellen kelljen evezni, de végtelen lassúsággal fo-

gytak a kilométerek. Legnagyobb meglepetésemre a 

forduló után semmivel sem éreztem könnyebbnek a 

Vogalonga velencei hajókázás

Magyar Nagydíj sukoró
Magyar Nagydíj sukoró

Magyar Nagydíj sukoró

Vogalonga kirándulás



húzásokat, mint előtte. Hátra volt még körülbelül 13 

kilométer, ami a teljes táv viszonylatában igazán nem 

sok, de ekkor már a teljesítő- és tűrőképességem ha-

tárán voltam. Minden egyes húzásnál úgy éreztem, 

hogy szétszakad a hátam. Nagyon fáztam, azzal a 

csontig hatoló fázással, ami már szinte fáj. Bevallom, 

legszívesebben sírtam volna, és ebben az utolsó más-

fél órában nagyon sokszor közel álltam hozzá, hogy 

eldobjam a lapátot. Folyamatosan tusakodott bennem 

a „nem bírom tovább” és a „kemény vagyok, kibírom”. 

Már csak a büszkeségem tartotta bennem a lelket, 

hogy ha ezt megcsinálom, az már valami. Aztán egy-

szer csak, nagyon-nagyon sokára, elértük a stéget, 

ahonnan reggel indultunk. Igen, vége, megcsináltuk!

Persze ezzel még nem értek véget a megpróbál-

tatások, mert ki kellett szállni a hajóból, végig kellett 

menni a stégen, majd fel kellett mászni 25-30 lép-

csőfokon. Elég érdekesen néztünk ki, ahogy a par-

ton totyogtunk, mint megannyi mozgássérült pingvin. 

A száraz ruha, némi étel és ital (a bonyodalmak el-

kerülése végett mindössze 2,5 dl vizet fogyasztottam 

egész nap), no meg egy jó pálinka segített visszazök-

kenni a komfort zónámba.

Ez a verseny elsősorban a teljesítményről szól, 

tehát mindenkinek jár az elismerés, aki ezt végigcsi-

nálja, nekünk azonban egy második helyezést is sike-

rült bezsebelnünk, 6 óra 28 perces időnkkel. Egyszer 

egy rokonom azt mondta: „Soha ne mondd, hogy 

soha!”, és igaza volt. Három nappal a verseny után 

már kezdenek megszépülni az emlékek, már múlóban 

van a sokféle fájdalom, már nem vagyok meggyő-

ződve róla, hogy jövőre nem akarom újra megpró-

bálni…

Endrődi Mónika

Befejezésül:

Az előzőeket kiegészítve ez évben is folytattuk a 

sárkányhajózás népszerűsítését, illetve a céges, isko-

lai, baráti társaságok összetartását szolgáló hajóztatási 

segítségnyújtási feladatunkat. Ilyenkor a hajóbiztosí-

táson felül kormányost, néhány segítő evezőst, és ha 

kell, oktatást adunk a jelentkezőknek. Voltak nálunk a 

Büntetés Végrehajtási Intézetből, a Generáli Biztosí-

tótól, a csepeli Eötvös József általános iskolából is jól 

érezni magukat, utóbbiból érdeklődő gyerekek és fel-

nőttek egyaránt.

Az eseményekről, versenyekről írottakat elolvasva 

látszik, hogy érdemes ebben a közegben lenni. Az 

egészséges életmód egy idő után mindannyiunk sa-

játja lesz. A versenyeredményeinknél figyelembe kell 

venni, hogy csapatunk az eredmény javításához nem 

környékezett meg sem régi, sem még aktív kenus és 

kajakos sportolókat. Az is elmondható, hogy a csapat 

átlagéletkora negyven fölött van egy-két évvel. Sajnos 

kevés a húszas-harmincas éveit taposó csapattag.

Végül, de nem utolsó sorban büszkék vagyunk a 

VB és EB érmeket hozó csapattársainkra.

Csepregi András
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