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Nézem a villogó kurzort és várom a be-
tûket, amikbõl majd szavak lesznek, de
nem történik semmi. Az ujjaim fagyo-
sak, görcsösek, az agyamban fehér köd.
A lelkemben sötétség. Róla kellene
mondanom valamit, de hogyan?

Balogh Ági. Meghalt augusztus 29-én, dél-
után hatkor. A repülõszövetség elnökségi
ülésén vertem a billentyûket éppen akkor.
Éreztem valami nagyon rosszat, nagy
csendet. Mintha angyal suhant volna át a
szobán. Otthon találtam egy visszahívást
kérõ telefonüzenetet. Nem mertem a tele-
fonhoz nyúlni. Tudtam, mit fogok hallani.
És nem tévedtem. Ági két hét kóma után
feladta. Elment. Kikapcsolták a lélegeztetõ
gépet, elzárták az infúzió csapjait�

Ki volt Õ? Csak két betû: BÁ � így sze-
rette hívni magát. Nem volt pilóta, repülõ-
gépen is csak utas, mégis nagyon sokan is-
mertük és szerettük mi, repülõk. Õ volt a
biztos háttér, a hangyaszorgalmú munkás,
aki azért dolgozott, hogy mások repülhes-
senek. Csak néhány évet ajándékozott éle-
tébõl az MRSz-nek, de kitörölhetetlenül
beírta nevét az emlékezetünkbe. Kedves
hangja, mosolya, szerénysége, szolgálat-
készsége, intelligenciája mindenkit elbû-
völt. Semmit nem kellett kétszer kérni tõle,
biztosak lehettünk benne, hogy azonnal és
legjobb tudása szerint megtesz mindent, ír,
telefonál, futkos, intéz, angolul, németül,
magyarul� 

Nem hiszem, hogy bárki lett volna, akit
tudása, szorgalma, stílusa le ne nyûgözött
volna. Õ volt az, aki mindig érdeklõdéssel
fordult feléd, ha szóltál hozzá, akinek elsõ
gondolata az volt: hogyan segíthet. Karcsú,
magas termetével nemcsak fizikailag, de
képletesen is kimagaslott közülünk. Róla
nem nehéz jót írni, sõt lehetetlen leírni

mindazt a jót, ami õ volt. Több MRSZ-ren-
dezvénynek, versenynek volt õ a megbíz-
ható háttere, villámkezû ügyintézõje.
Együtt készítettük elõ a 94-es debreceni
mûrepülõ világbajnokságot, majd együtt
küzdöttünk a reptéren is; õ az irodában, én
a levegõben.

Olyan szerencsés vagyok, hogy az el-
múlt tizenhét évben a barátja is lehettem.
Ez az én szerencsétlenségem is: most kép-
telen vagyok ráébredni, elfogadni, hogy
nincs. A fájdalom szinte vakít. A hiánya ki-
bírhatatlan. Csodálkozom, hogy sütni tud
a nap, hogy vannak emberek, akik nevet-
nek, hogy az élet szenvtelenül folytatódik.
Guriga azt kérdezte tõlem egy e-mailben:
�Miért mindig azok mennek el, akiktõl ez
a világ szebb és értékesebb?� Csak ültem a
kérdésre meredve, és nem tudtam vála-
szolni rá. Azóta sem tudok.

Leveleit mindig úgy fejezte be: �Csók,
BÁ� Nemrég azt írta nekem: �Most két hó-
napig nem leszek, ne írj, majd jelentke-
zem.� Nem hittem volna, hogy vannak
örökké tartó hónapok. Odafent majd talál-
kozunk egyszer, tudom. Ahogy õt isme-
rem, azonnal jelentkezni fog, ha megtudja,
én is odaértem.

Szeptember 21-én lett volna harminc-
nyolc éves. Pénteken, szeptember 7-én te-
mettük a szentendrei köztemetõben. Csók,
BÁ, nem felejtünk el soha!

Daka Olga

Sosem tudott repülni, mégis az ééggbbee  sszzáálllltt

Egy angyal emlékére

A hazai szabad repülõk lapja
Postacím:
Amatõr Siklórepülõ Egyesület
1046 Budapest, Székpatak u. 21.

Szerkesztõ: Kerekes László
Tel.: (20) 364-6921
E-mail: siklorep@aeroclub.hu

Tipográfia: Magyar Bertalan
Tel.: (30) 9642-652
E-mail.: beric@index.hu

Nyomda: Press + Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.
Vezetõ: Tóth Imre

Hirdetésfelvétel: Pinczés-Balog Attila
Tel.: (20) 9648-335
(1) 2490-007
E-mail: xatesz@freemail.hu

Tervezett megjelentetés havonta, lap-
zárta az adott hónap 2-a. Kiadványunkat
a hazai szabad repülést támogatók részé-
re küldjük, névre, címre postázva. A
támogatást a fenti címre normál postai
csekken befizetve, vagy az Amatõr
Siklórepülõ Egyesülethez egyéb módon
lehet eljuttatni. Mértéke negyedévre 900
Ft, félévre 1600 Ft, egy évre 3000 Ft.

A borítón:

Nagy Laci startja
a Podbrezova Kupán

Fotó: Anna Nociarova

Szabad repülõk nyílt napjai
Az Amatõr Siklórepülõ Egyesület szerve-
zésében a Magyar Repülõszövetség nagy
tanácstermében (Bp. XIII., Dagály utca 11.
második emelet - bejárat az épület hátsó
gépkocsi bejárójánál, a porta melletti lép-
csõházban) minden szerdán 19-21 óráig
elõadásokkal egybekötött nyílt napot szer-
vez a siklórepülõk és a segédmotoros sikló-
repülõk (sárkányosok, ernyõsök) azaz a
szabad repülés szerelmesei számára.
Az elõadások programja: Szept. 19.: Él-
mény és rutin. Távrepülések sárkánnyal,
ernyõvel. Szept. 26.: Mentõernyõk és al-
kalmazástechnikájuk I. Okt. 3.: Segédmo-
toros siklórepülõk szerkezeti megoldásai
és buktatói. Okt. 10.: Mentõernyõk és al-
kalmazástechnikájuk II. Okt. 17.: Segéd-
motoros repülés szemlélet és repüléstech-
nika. Okt. 24.: Siklóernyõs vészhelyze-
tek.Okt. 31.: Segédmotorozás törvényesen.
Nov. 7.: Navigáció GPS-el és anélkül. Nov.
14.: Meteorológia könnyûrepülõknek.

Az elõadásokon túl beletekinthetsz a
szaksajtóba, hozzájuthatsz tankönyvekhez,
térképekhez, nézhetsz videofilmeket és
hozzájuthatsz a hivatalos okmányok mel-
lett némi zsíros kenyérhez, üdítõhöz, vagy
sörhöz is. Minden szerdán szeretettel vár
az ASE! g

Új nõi céltávrekord!
Augusztus 30-án Petrovszkiné Lázár Ol-
ga, a békéscsabai Kvasz András Repülõ
Egyesület versenyzõnõje 92 km-re javítot-
ta a sárkányrepülés nõi céltávrekordját.
Békéscsabáról Szegedre repült, a rekord
távot mintegy három és fél óra alatt tette
meg. A régi rekordot 83,7 km-el Menyhárt
Éva repülte 1996-ban. Gratulálunk a ver-
senyzõnõnek nagyszerû teljesítményéhez
és várjuk az errõl szóló élménybeszámolót
következõ számunkban!

Kerekes László MRSz fõpilóta helyettes

Hírek



A továbbképzéseket ebben az évben
regionálisan, azaz az ország 5 részén
(Budapest, Eger, Szombathely, Bé-
késcsaba, Pécs) tervezzük, hogy mi-
nél több helyszín és idõpont közül vá-
logathassatok.

Valamennyi továbbképzés azonos rend-
ben történik, azaz péntektõl vasárnapig
tart az alábbi tervezett idõbeosztással:

Péntek 16 órától: beérkezés, regisztrá-
ció, oktatójelölteknek vizsgafeladat té-
telhúzás

Szombaton 9 órától: Szakmai vezetõk
regisztrálása, szakmai elõadások (�Új re-
pülési szabályok�, �A nyilvántartás
zsákutcái�, �A megbízatást kapott szak-
mai vezetõk feladatai�, �A balesetek ta-
pasztalatai�)

Oktatók gyakorlati vizsgája. 
18 órától: vacsora, utána oktatók elmé-
leti vizsgája.

Vasárnap 9 órától: Szakmai elõadások
(�Mi az európai út?�, �Miért életveszé-
lyes a jelenlegi jogi környezet?�, �Mi a
helyzet a területekkel?�)

Elmaradt gyakorlati vizsgák pótlása.
Oktatók elméleti vizsgaoktatása.
Délután: jogosítások bejegyzése. Zárszó.

A tervezett idõpontok és helyszínek:
Szeptember 28-30.: Budapest (Duna-
keszi repülõtér)
Október 5-7.: Eger (Apolló repülõtér)
Október 12-14.: Szombathely (repülõ-
tér)
Október 19-21.: Békéscsaba (repülõ-
tér)

Október 26-28.: Pécs (Pogány repülõ-
tér)

Az oktatói vizsgára jelentkezõket vezetõ
pilótájuk jelentse be a választott oktatói
továbbképzés elõtti csütörtöki napig a
(06-20) 364-6921-es telefonon (név, klub).
A szakmai vezetõk jelezzék, melyik to-
vábbképzésen kívánnak részt venni.

A továbbképzés a szakmai vezetõk
számára 6000 Ft/fõ, az oktatói vizsgá-
zók számára 10000 Ft/fõ. A továbbkép-
zésrõl a befizetõ klubja számára tudunk
számlát kiállítani. A befizetés történhet
szakági csekken elõre, vagy helyben. A
továbbképzés díja tartalmazza a szállást
péntek, illetve szombat éjszakára (háló-
zsákos, nem fûtött); a szombati vacsorát;
a gyakorlati vizsgához szükséges maxi-
mum kétszeri levegõbe jutást; és a szer-
vezés költségeit.

A továbbképzés zárónyilatkozatának ki-
alakításához klubjaitokkal fontoljátok
meg az alábbi kérdések megválaszolá-
sát:
1. Ellentétben a világban tapasztalható
szervezõdésekkel, mi indokolja a sikló-
repülõ szakágak további széttagolását?
2. Miért van szükség külön siklóernyõs
és külön sárkányrepülõ fõpilóta helyet-
tesre egy önálló szakmai szervezetben
mûködõ közös siklórepülõ szakmai ve-
zetõ helyett?
3. Mi indokolja a rengeteg közös megol-
datlan probléma (starthely, orvosi, egy-
séges sportkódex, közös jogi háttér) mel-
lett két külön, egymással nem kommu-
nikáló siklórepülõ szakbizottság (külön
siklóernyõs és külön sárkányos) mûkö-
dését?
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Siklórepülõ oktatói és
szakmai vezetõi továbbképzések

Az elmúlt év ugyanis azt igazolta,
hogy a széttagolt mûködéssel sem
anyagilag, sem technikailag nem sike-
rült semmilyen kérdésben sem elõbbre
jutni.

A továbbképzésen valamennyi szak-
mai vezetõ (mûszaki vezetõ és vezetõ pi-
lóta) részvétele feltétele a következõ évi
üzemeltetési rendszerben való mûkö-
désnek.

Klub Oktató Lejárat Klub Oktató Lejárat
Eged Eagles Tóth Zoltán 2000. 06. 25. Nagy László 2001. 10.
Bácska RK Bíró Bálint 2001. 10. 03. Poszpisel Gyula 2001. 10.

Kovács Gábor 2001. 10. 03. Sándor István 2001. 10.
Lévai Zsolt 2001. 10. 03. Borsod Gruber Ferenc 2001. 10.

Debrecen Torkos Tamás 2001. 10. 03. Cumulus Kmetykó János 2001. 10.
Kettõ SE Pálfi B. Gábor 2001. 10. 03. Debrecen Deleff István 2001. 10.

Bíró Ernõ 2001. 10. 03. Bakos László 2001. 10.
Tábor Tamás 2002. 06. 25. Ludányi Csaba 2001. 10.

Spectrum Vörös Csaba 2001. 10. 03. Feldhoffer Lipót 2001. 10.
Gliders Team Papacsek Csaba 2000. 06. 25. Vitkovszky József 2001. 10.
Albatrosz Hutvágner Ferenc 2002. 06. 25. Kutasi Ferenc 2002. 08.

Lõrincz Mátyás 2002. 06. 25. Miskolc Tóth István 2001. 10.
Pereczes Zsolt 2002. 06. 25. MSE Szabó Tamás 2001. 10.
Szabóné Koleszár E. 2002. 06. 25. ifj. Mészáros Dezsõ 2001. 10.
Farkas Tibor 2002. 06. 25. Mészáros Tamás 2001. 10.
Lázár Gábor 2002. 06. 25. Béres Károly 2001. 10.
Mlinkó Márton 2002. 06. 25. Tóth Zsigmond 2001. 10.

Enairgy Thurzó Balázs 2002. 06. 25. Varga Sándor 2001. 10.
Polyák Gyula 2002. 06. 25. Czigler Elek 2002. 08.
Kovács Gyula 2002. 06. 25. Gyurkovics Ferenc 2002. 08.

HA-Turul Kubicsek Attila 2002. 06. 25. Gyöngyös Szabó László 2002. 08.
Tokaj Fly Ádám Elek 2002. 06. 25.

Eged Eagles

Gödöllõi SK

MSE

Amatõr SE

Eger

MALÉV

Szeged

Zalaegerszeg

Nyíregyháza

Sárkányrepülõ oktatókSiklóernyõs oktatók

Cross Country

Amatõr SE

Az idõszakban lejáró
oktatói jogosítások:

(Emlékeztetõül: sárkányosoknál a tematika szerint a startkönyvben a vezetõ pilóta
által igazolt, két éven belül repült 3 órás idõtartam, vagy 50 km-es táv újabb két év-
re érvényesíti a jogosítást, azt ebben az esetben vizsgával nem kell megújítani)
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tóság engedélyének száma. 554/2001
Légügyi hivatal  ideiglenes fel-le szál-
lóhely engedélyének száma: folya-
matban

Betartandó repülési rendtartás:
A Csobánc fokozottan védett nemze-

ti terület, ezért kérlek, a szabályozás be-
tartásával, járulj hozzá természeti kör-
nyezetünk megóvásához!
A starthelyet csak a Sky Club engedé-
lyének beszerzésével, és egy nyilat-
kozat tétele után (l. az 5. oldalt) lehet
igénybe venni.
Területgazda: SKy Club Gyõr, 9024
Gyõr, Lajta u..6. 9/2; Atkári Gyõzõ, tel.:
(06-30) 9370-669, (06-96) 439-914; e-mail:
atkari@elender.hu
Helyi kapcsolattartó: Simon László,
Gyulakeszi, Csobánc hegy 12. Tel.: (06-
30) 9943-784. Repülési feltételekrõl, szál-
lás- és étkezési lehetõségekrõl, valamint
egyéb hasznos tanácsokkal áll mindenki
rendelkezésére.
Korlátozások (idõbeni- és létszám):
Augusztus 1-december 31-között repül-
hetõ. A  természet védelme érdekében
10 repülõeszköznél több nem lehet start-
ra készen (kiterítve, összeszerelve) a
starthelyen. A terület napi terhelhetõsé-
ge miatt a BFNP25 fõben (pilóta) hatá-
rozta meg a naponta sportolást végzõk
számát. Ezért a területgazdánál kell be-
jelentkezni, aki azt koordinálja, és a ne-
veket  eljuttatja a BFNP-ellenõréhez, aki
a tulajdonost képviseli. (Adatok: név,
MRSZ liszensz-szám, ernyõ, sárkány
azonosító jele, idõpont, idõtartam.) Le-
hetõleg kérem egy héttel elõre közölni,
köszönöm.

Parkolás: a keleti leszálló mellett, észa-
ki rész, tisztás, a Simon László háza mel-
letti parkoló sávban.
A starthelyek megközelítése: a keleti
oldalról a kék turistaút, majd a kaptató
(25-30 perc), vagy az északi oldalon
(szerpentines, csak gyalogosan, 20 perc).
Leszállóhelyek: Keleti oldal: a betonút
és a hegy közötti nagy lucernás. Északi
oldal: az olajfa melletti rész. Vigyázat!
Az erdõs, szõlõs területekre a leszállás
veszélyes!
A repülõhely jellegzetességei: Min-
den irányban startolható, de a hegy mel-
letti repülés veszélyes a turbulencia mi-
att. Vigyázat! A szûk emelõtér miatt 5-6
m/s-ot meghaladó szélsebesség esetén a
hegy mellett függõleges rotor keletke-
zik! A szûk emelõtér miatt sárkány és er-
nyõ együttes repülése nem ajánlott! Ní-
vó alá süllyedés esetén célszerû a leszál-
ló irányába repülni.
Információs táblák: a Kék túra útvona-
lán, a felvezetõ út mellett. Szemétgyûjtõ
a hegyen nincs, amit felviszel, azt hozd
is le! WC: a keleti oldalon
Légtérhasználat bejelentése (távrepü-
léshez): tel.: (06-1) 386-8840
Starthely-használattal kapcsolatos  be-
jelentések: a BFNP.területi felügyelõjé-
nek (Békassy Gábor; tel.: (06-60) 469-006)
Jelenteni kell!!!: A repülés befejezését,
ha kértél légteret. Személyi sérüléses
balesetet: mentõk, rendõrség, MRSZ Bal-
eseti ügyelet, Légügyi hatóság: MRSZ
siklórepülõ fõpilóta, területgazda.
Eseménymentes és élményekben
gazdag repülést, és jó leszállást kí-
vánva:

SKY CLUB GYÕR
területgazda

NYILATKOZAT
Alulírott ............................................................................................................
nyilatkozom, hogy a Csobánc hegy területhasználati szabályait megis-
mertem, és az ott leírt szabályokat betartom.

Irányítószám, lakcím, telefon: .......................................................................

.............................................................................................................................

Egyesület: ........................................... MRSZ-liszensz sz.: ...........................

Repülõeszköz fajtája, azonosítója: .................................................................

Dátum: ........................................... Aláírás .....................................................

Ezt a nyilatkozatot juttasd el a SKY CLUB GYÕR Siklóernyõs egyesülethez: 9024 Gyõr, Lajta u.6.
9/2; e-mail: atkari@elender.hu. A beérkezett nyilatkozat alapján regisztrálunk a Csobánc használói
között. Ezen felül, alkalmi repüléseid elõtt legalább egy héttel, értesíts az atkari@elender.hu e-mail
címen, vagy a (06-30) 9370-669 telefonszámon, hogy a napi engedélyeztetéshez le tudjalak adni.

NYILATKOZAT
Alulírott ............................................................................................................
nyilatkozom, hogy a Somló hegy területhasználati szabályait megis-
mertem, és az ott leírt szabályokat betartom.

Irányítószám, lakcím, telefon: .......................................................................

.............................................................................................................................

Egyesület: ........................................... MRSZ-liszensz sz.: ...........................

Repülõeszköz fajtája, azonosítója: .................................................................

Dátum: ........................................... Aláírás .....................................................

Ezt a nyilatkozatot juttasd el a SKY CLUB GYÕR Siklóernyõs egyesülethez: 9024 Gyõr, Lajta u.6.
9/2; e-mail: atkari@elender.hu. A beérkezett nyilatkozat alapján regisztrálunk a Somló használói
között. Ezen felül, alkalmi repüléseid elõtt legalább egy héttel, értesíts az atkari@elender.hu e-mail
címen, vagy a (06-30) 9370-669 telefonszámon, hogy a napi engedélyeztetéshez le tudjalak adni.

A Csobánc hegy területrendje
Sky Club, Gyõr

#
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erejéig) olyan színvonalú versenyt
rendezett Békéscsabán, amire min-
den elfogultság nélkül mondhatjuk:
VILÁGSZINVONALÚ!

Háziversenynek indult. Az elsõ az is
volt; a második is majdnem az lett, hisz
a debreceni Molnár Imrén (Jegenye)
kívül sokszoros világbajnokunk, Thu-
róczy Endre és mi (Ferinc, Varga) vol-
tunk csak VENDÉGEK! Igen így, csupa
nagybetûvel. A nevezési díjon kívül csak
a benzinért kellett fizetnünk, ám egy né-
pes csapat gondoskodott valamennyi
résztvevõ ellátásáról (sült csirke, marha-
pörkölt kétféle változatban, sütemé-
nyek, dinnyehegyek, sör, bor, �fog-
krém� stb.)

A verseny két kategóriában zajlott:
egy- és kétüléses motoros sárkány. A he-
lyiek kitettek magukért: 12 géppel indul-
tak. A feladatokat a spanyol verseny
mintájára, csak sokkal precízebben készí-
tették el Gáborék. Volt egy sebességi na-
vigációs-, egy termikszám és négy cél-
raszállás, a négy navigációs feladaton kí-
vül. A jelek, a fotók ott voltak, ahol lenni-
ük kell � vagyis a kurzuson, nem pedig
mellette. A navigációs feladatokhoz 10-
11 fotót kaptunk; csak Thuróczy és mi so-
kalltuk, a helyiek, akik nem igazán szok-
tak versenyezni, természetesnek vették a
nagyszámú fotót (az eddigi gyakorlat 6,
max. 8 fotó volt). Tovább megyek: nem-
csak természetesnek vették, hanem na-
gyon jó százalékkal meg is találták õket.
Pedig nagyon nehéz fotók voltak. 

Az elõzõ, házi versenyre Séllei Sanyi
felajánlott egy hifi-berendezést az elsõ-
nek, de mivel õ nyerte meg a versenyt, a

díjat nem vette át, hanem felajánlotta a
mostani verseny során legtöbb pontot el-
érõ versenyzõnek. A kupákat Vido-
venyec János, a 12 kilónyi csokit Zoltán
Tibor ajánlotta fel az érmeseknek.

Irigylésre méltó csapat van Békéscsa-
bán, nagy létszámú, nagyon aktív csa-
pat, akikkel a családtagjaik és barátaik is
részt vesznek a repülõtéri programok-
ban. Néhány géppel adódtak technikai
problémák, de a résztvevõk teljes össze-
fogásának köszönhetõen versenyszámot
senkinek nem kellett kihagynia. Pl. ne-
künk kilyukadt a hûtõnk, megszorult a
motorunk: semmi gond! Nagy Feri vitte
a szomszédjához (szombat éjjel) ragasz-
tani, Thúró és Matuska meggenerálozta
a motorunkat. Séllei Sanyiék motorja
hosszabb beavatkozást igényel, így õk
egy másik gépet kaptak a verseny befe-
jezéséhez.

Jegenyével beszélgettünk az egyik
(Matuska Pali által alkotott) szám után.
Elmesélte, hogy a tavaly õszi BAZUL
kupán érzett rá a versenyzés ízére, ezért
jött el ide is. Most viszont nagyon pipa,
mert szerinte Pali nem gondolt a kezdõ
versenyzõkre, vagyis az elsõ szárra nem
tett jelet, ami az elbizonytalanodókat is
�helyre� tette volna; sikerélményt nyújt-
va segítette volna a navigációjukat. Mi-
vel viszonylag hosszú szakaszon nem
talált semmit, mérgében visszajött a rep-
térre. Ez a beszélgetés újra rávilágított
arra a régi problémára, miszerint a ren-
dezõnek nagyon körültekintõnek kell
lennie a feladatok kitûzésekor. A világ
élvonalába tartozó magyar UL repülés-
nek szüksége lenne egy szélesebb ver-
senyzõi mezõnyre, de sokan, az elsõ
próbálkozást túl nehéznek ítélve, többet

Egy világszínvonalú verseny:
a Viharsarok Kupa

Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság engedélyének száma. 554/2001
Légügyi hivatal � ideiglenes � fel-le
szállóhely engedélyének száma.
1641/6/2001

Betartandó repülési rendtartás:
A Somló fokozottan védett nemzeti

terület, ezért kérlek, a szabályozás betar-
tásával, járulj hozzá természeti környe-
zetünk megóvásához.

A starthelyet csak a Területrend megis-
merésével és egy nyilatkozat tétele
után (l. az 5. oldalt) lehet igénybe venni.

Területgazda: SKY CLUB GYÕR, 9024
Gyõr, Lajta u.6. 9/2.; Atkári Gyõzõ, tel.:
(06-30) 9370-669, (06-96) 439-914; e-mail:
atkari@elender.hu

Korlátozások (idõbeni- és létszám-):
Augusztus 1-december 31-között re-
pülhetõ. A  természet védelme érdeké-
ben 10 repülõeszköznél több nem le-
het startra készen (kiterítve, összesze-
relve) a starthelyen. A terület napi ter-
helhetõsége miatt a BFNP 25 fõben
(pilóta) határozta meg a naponta spor-
tolást végzõk számát. Ezért a terü-
letgazdánál kell bejelentkezni, aki ezt
koordinálja, és a neveket eljuttatja a
BFNP-ellenõréhez aki a tulajdonost
képviseli. (Az adatok: név, MRSZ
liszensz-szám, ernyõ, sárkány
azonosítója, idõpont, idõtartam.) Le-
hetõleg kérem az igényt egy héttel elõ-
re közölni, köszönöm.
Parkolás: Mária kápolna melletti parkoló 

Starthelyek megközelítése: a déli ol-
dalról, a Mária kápolnától gyalog 15
perc.

Leszállóhelyek: Starthelyre visszaszál-
lás, a Kápolna mellé; de mivel a hegy
környéke szõlõvel igen be van telepítve,
a leszállók igen korlátozottak. EZÉRT A
SOMLÓN CSAK "B" PILÓTÁK REPÜL-
HETNEK.

A repülõhely jellegzetességei: Délke-
let, Dél, Délnyugati irányba startolható.
Nagyon jó távrepülõ hely.

Nívó alá süllyedés esetén célszerû a
leszálló irányába repülni.
Információs táblák: A felvezetõ út mel-
lett.
Szemét gyûjtõ: a hegyen. (kilátó és ven-
déglõ üzemel)
WC: a vendéglõben.

Légtérhasználat bejelentése: (távre-
püléshez) Telefonszám: (06-1) 386-8840
A természettel kapcsolatos  bejelen-
tések: BFNP.területi felügyelõjének:
Hardi Ferenc, (06-60) 469-003.

Jelenteni kell!:
A repülés befejezését, ha kértél légte-

ret. Személyi sérüléses balesetet: men-
tõk, rendõrség, MRSZ Baleseti ügyelet,
Légügyi hatóság: MRSZ siklóernyõs fõ-
pilóta, Területgazda.

Eseménymentes és élményekben gaz-
dag repülést, és Jó leszállást kívánva

SKY CLUB GYÕR
területgazda

A Somló hegy területrendje
Sky Club, Gyõr
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Megpróbálom összefoglalni az idei ver-
senyt, egy kicsit objektívebb szemüve-
gen keresztül, bár én mindig nagyon
szívesen megyek Garamvölgyet repülni,
mert a világ egyik legszebb vidéke és
egyszerûen megunhatatlan. Ide mindig
hazamegyek az utóbbi 10 évben. De jó,
hogy van nekünk egy Pamírunk, és ilyen
kellemes színvonalas rendezvényen ve-
hetünk részt.

Sajnos a magyar sárkányok elsõ és máso-
dik vonala mintha nem tudott volna róla,

egyszerûen nem jött el! Mindig csak a
rinyálást hallgatjuk a drágaság miatt. Mu-
tasson nekem valaki nemzetközi verseny-
lehetõséget cca. 40 ezer forintból. Na ugye?
És itt is kvalifikáltathatta volna magát bár-
ki a jövõ évre a nemzetközi részvételhez,
hiszen ez a verseny is FAI kategóriás volt.
Csak gyöngyösrõl, Pécsrõl és az NLRI-
ASE-Cumulusból voltunk ott néhányan.

Ha már a résztvevõknél tartunk: ott
volt a csehek színe java, mivel ez az õ nem-
zetijük is volt. Egy jó lengyel csapat is volt,
kár, hogy lesérültek. A vendéglátó teljes

el sem jönnek versenyre, mondván: ezt
úgyis a Thúróék számára (szintjén) ren-
dezik. Ennek az ellentmondásnak a fel-
oldására már láttunk példákat (BAZUL,
Balatonfõkajár) ahol a mezõnyt kétfelé
vették a rendezõk. Most láttunk egy má-
sik megoldást is a Guti Gabi-féle verziót,
amikor is a jelek mellett a fotók közé is
rak néhány nagyon könnyen megtalál-
hatót, segítve a kezdõk navigálását
(ezért volt a sok fotó).

Visszatérve az utánpótlás kérdésére
(és most nem a szeszrõl van szó), engem
óriási meglepetés ért ezen a versenyen.
Ezek a derék fiúk-lányok, akik verse-
nyen gyakorlatilag még alig vettek részt,
kitûnõ eredményeket produkáltak. Na-
gyon jó százalékkal találták meg a jele-
ket, a többségében nagyon nehéz fotó-
kat, a végére már a célraszállással sem
volt baj. Kijelenthetem: Békéscsaba bõ-
velkedik tehetségekben. Biztos vagyok
benne, hogy az ország többi egyesületé-
ben is hasonló a helyzet, csak õket is
helyzetbe kellene hozni. Ezen a verse-
nyen jó néhányan bizonyították tehetsé-

güket, közülük is kiemelést érdemel Bar-
na János és kedves felesége, akik szinte
alig hibáztak (�hálistennek� mégis, mert
így mi nyertünk), csak negyven pont
hátránnyal lettek másodikok. Ha minde-
nütt nem is adnak kilószám csokit az ér-
meseknek, remélem, az õ példájuk so-
kak számára követendõ lesz. 

A hifit egyébként Thuróczy Endre
nyerte, maximális pontszámmal.

Meggyõzõdésem szerint az ilyen ren-
dezvények igazi nyertese hosszabb tá-
von a MAGYAR UL-SPORT! 

Az eredmények:
Egyszemélyes: 1. Thuróczy Endre,
7000; 2. Nagy Károly, 4173; 3. Vidove-
nyecz János, 3971; 4. Zoltán Tibor, 3875;
5. Szász Pál, 2666; 6. Barna Lajos, 2366; 7.
Kiss Tamás, 2246; 8. Molnár Imre, 2151
Kétszemélyes: 1. Ferinc Vince, 6554; 2.
Barna János, 6514; 3. Huszár Mihály,
4840; 4. Kovács János, 3986; 5. Nagy Feri,
3927; 6. Séllei Sándor, 3923; 7. Kovács Pé-
ter, 1518 

Ferinc Vince

PPPK, vagyis
Pamír Program Podbrezova Kupa 2001

szlovák mezõny. Lett volna lehetõségünk
reálisan összemérni, hol is tartunk. 

A rendezés � a visszaszállítás hiánya
mellett � szokásosan korrekt és vendégsze-
retõ, testvérbaráti volt, a forgó, változó irá-
nyú szelek ellenére abszolút repülésbarát.
Az idõjárás közepesen gyengécske, a ver-
seny közepén átvonuló kis nedvességtar-
talmú hidegfronttal. Szerencsére kétszer is
csak éjszaka esett. Átlag 0,5-1 méteres eme-
lések, nullás ballonozgatási lehetõségek,
taktikázós-geberõs napok voltak.

Az elsõ nap
Starthely a Podkonice Plese. Lapos, Ké-

kes magasságú déli starthely. Döglesztõ
kánikula délies szelecskével, késõi felhõ-
képzõdésekkel. 

Nagy a taktikázás, senki sem startol
vagy másfél órán keresztül. Egy két ernyõ,
madár festi az eget, de várunk (mire?) lesz
ez még jobb is. Hirtelen a szlovákok meg-
kezdik a versenyt. Egy-kettõ még nyer is 2-
300 métert, majd visszaülnek a baloldali
dombocska lejtõjére termikre vadászni. A
lelkes második eresztés sorban megcélozza
a leszállót.

A türelem meghozza lassan a várt né-

hány termiket. A dombról páran meglép-
nek. Startol a harmadik csapat. Az alja is-
mét átesik a rostán, de én szerencsére a
nullázgatók között vagyok, és többedma-
gammal geberem a dombot, egy jó emelés-
re várva, amivel eltekerhetek. Úgy látszik,
az a termik most valahol másutt dolgozik.
Körülnézve azt látom, hogy a magyar
többség a leszállóban van. �Na végre!� �
érzem többször is, de mégsem emel, csak
pumpál a levegõ, nem akar igazán felszáll-
ni. Minden kis emelés számít, megint vagy
ketten meglógnak. Nincs mire várni, itt fo-
gok megrohadni! Elindulok. Az alattam lé-
võk a következõ lábgerincnél visszafordul-
nak, hát igen, a második akadályt nem
tudták volna átrepülni. Szemben a hegyol-
dalon két leszállt sárkány. Nem túl biztató!
Nekem visszafordulnom butaság volna. A
jó H5 siklószöge még egy gerincen túlra
mutatott, és nicsak, ott egy felhõfoszlány!
Visszatekintve látom, készül a következõ
eresztés elkapaszkodni. A foszlány alatt
nem találok mást, csak nullákat, de sebaj,
legalább nem merülök. Több leszállt ma-
darat is látok, miközben jöttem vagy két fa-
lut. A fõút irányába helyezkedem, hátha a
jármûvek felküldenek valamit. Végigsik-

lok az út fölött, sem-
mi, majd Nemecká-
nál ráfordulok egy
biztonságos leszálló-
ra. Fürkészem az
eget, innen a gödör-
bõl látok is vagy ti-
zenöt sárkányt. Tíz
túlrepül rajtam, a
többiek visszább el-
tûnnek. Egy mellém
helyezkedik be, és
leszáll.

Ezen a gyenge
napon azért a me-
zõnynek majdnem a
fele �eltávozott�.

A napot a len-

Eligazítás a Plesén
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gyel Zak nyerte a szlovák és a cseh pengék
elõtt. A polomkai kémény ma nagyon
messze volt.

A második nap
Starthely a Certas, északi szélre való

meredekebb, de messze leszállóval bíró
ezerméteres hegy. Cél a közeli Rohoznai
repülõtér, egy huszonöt kilométerre lévõ
kémény (Polomka) kerülésével. De jó kis
csonka hurokfeladat! Igen ám, de a starton
oldal-hátszél fogad, ritka szembe ter-
mikekkel. A fõgerincen, elõttünk 15 kilo-
méterre viszont atombomba az idõ! Rossz
helyen vagyunk, de nincs mit tenni. Vala-
hogy el kéne startolni, kimenni, kéményt
fotózni, és vagy irány a túloldal (de az
messze van), vagy fogj völgytermiket (de
az meg nincs) vagy vissza a lejtõ felé a ro-
toros lejtõtermikekért. Szinte semmi sem
jön be, nehéz startok, fáraszállások, leszál-
lások a leszállóban és környékén. Egyedül
a cseh vasember, Dan Vihnalik jut a közeli
városon, Breznón túlra. Ez ma nagyon
szép teljesítmény. A többi lengyel, szlovák
és cseh király ennek csupán a feléig jut. A
mezõny egynegyede repül csak pontot érõ
távot. Mi magyarok meg elfoglaljuk a le-
szállót és környékét. Gratulálok!

A harmadik nap
Starthely: a Kralova Hola (1948 m). Na

végre, újra fenn a Királyon! Gyönyörû a ki-
látás a Magas-Tátrára is, 8-10 km-es oldal-
szél fúj nyugat, délnyugat felõl. A feladat is
szép, el kell menni a 20 kilométerre lévõ
Polomkai rampáig, majd vissza a
Kralovára, és újra el a polomkai célig. Két
hossz is majdnem szembeszélben, közötte
vissza hátszélben. Senki sem startol, hátha
gyengül, hátha fordul a szél. Mindent ma-
gunkra veszünk, mert a napsütés ellenére
csípõs a szél. Egyszer csak feltûnik az elsõ
falu, Pohorela irányában egy siklóernyõ,
majd még kettõ. Késõbb megtudjuk, hogy
a Chopokról jöttek hátszélben. Lassan jól
meghíznak a kumók, és kezdik bedeszkáz-
ni az eget. Nincs miért tovább várni, sor-
ban majdnem a teljes mezõny elstartol.

Csak a kezdõk és a nagyon óvatosak
maradnak le a repülésrõl. Nehéz az elõre
haladás, három lépés elõre, kettõ hátra és
csak a gerincen, mert lejjebb nincs emelés
csak turbulencia, ami lefelezi a mezõnyt.
Csak hárman jutnak el a fordulópontig és
repesztenek velünk szembe visszafelé. A
lengyel Zak, a cseh Krofta Jancsi és Nizner
Feró. 

Így kell, de inkább kellett volna nekünk

is csinálni! Hiába volna még egy kis ma-
gasság, az egész völgy és gerinc beárnyé-
kolódik, emelés sehol. Tizenkét kilométer-
nél vagy húsz leszállt sárkányt számolok
össze. Mindenki merül, nincs kire, vagy
mire helyezkedni. A fésû-taktika se mûkö-
dik, hogy szétválva talán emelést fogunk.
A kritikus 1000 méter alá kerülünk, már
szembeszél sincs, teljesen leáll az idõ. A
hegylábak derekánál pedig menekülni kell
kifelé. Már nincs idõ megvárni, míg újra ki-
süt a nap. Teljes szélcsendben, a táv negye-
dénél szállunk le. Az összecsukásra a tûzõ
nap is elõbújik - hát rég repültünk ilyen ki-
csit errõl a nagy hegyrõl! Hat magyar táv
születik ezen a napon, közülük kettõ még
a turbulenciában földetérve, amire rámegy
a fél éjszakánk. Szerencsére csak a csövek
törtek. Szabhatjuk!

A negyedik nap. Ismét a Plesén
A feladat 63 kilométeres céltáv, sebes-

ség-értékeléssel. Így utólag visszagondol-
va, talán ez a rendezvény legjobb verseny-
napja. Még mindig kánikula és délies szél,
de már érzõdik a labilitás erõsödése, a ma-
gasban cirrusok, délnyugat felõl zivataro-
sodás idegesít mindannyiunkat. Azért
ücsörgünk egy órácskát, mire elindul a me-
zõny elsõ harmada a cirrus árnyéka elõtt.
Csak a fele tud fent maradni, mert az eme-
lések gyengék. Azért a Bohus, Koleszár,
Jozef, Kunik, Tuczek, Krofta csehszlovák
királyság (fele szlovák, fele cseh) elcsavar
és meglóg. A többiek gyûrik a lejtõt � köz-
tük a mi Pándy Zolink is �, és nem is sejtik,
hogy majd csak két óra lejtõzés után fog-
nak tudni elindulni, mert közben a beérke-
zõ cirrus a maradék emeléseket is megfojt-
ja. Mi meg a starthelyen számolgatjuk az
idõt. Több mint egy óra kell, mire újra iga-
zán süt a nap. Nincs már mire várni, sor-
ban mindenki a levegõbe kerül és felcsü-
csül a lejtõre. Akvárium. Elvegyülünk a
régóta lejtõzõk között. A pechesek és gyen-
gébb idegzetûek kipotyognak a rosta alján.

Az biztos, ha itt lenne reptérrend, olyan
magyaros, az most 100%-osan meg lenne
sértve. (Mind szembe jön!) Lassan megkö-
nyörül rajtunk egy igazi termik, az egész
brigádot megemeli. Kialakul egy hatalmas
ringlispíl, benne a magyaroknak legalább a
fele. Ilyenkor dagad az oktató melle iga-
zán! Idáig minden úgy megy, mint azt elõ-
zõ éjjel megbeszéltük. �Együtt maradunk,
elcsavarunk, fésû, irány a fõgerinc, mert ott
csak felfelé tud menni a levegõ és leszál-
lunk a célban!�

Hát nem így lett. Emelkedek, emelke-
dek, hát ezek nem látják? Lekanyarítom az
ívet, még közelebb a maghoz, még jobban
emelkedek. Hogy mennyivel, azt nem tu-
dom megmondani, mert csak egy félig
mûködõ csipogóm van, de vagy hatan ki-
emelkedünk, és irány a gerinc felé esõ fel-
hõ. Megvan és tart, ugye, hogy itt tényleg
csak felfelé megy a levegõ? Kicsit szomo-
rúan nézek vissza az el-eltûnõ Plesére és
az ottmaradottakra. Na, nyomás tovább!
Fölöttem két sárkány, alattam vagy há-
rom. Utolérjük az elõttünk lévõ felhõ alat-
tiakat. Együtt fésülünk tovább. Kár, hogy
nem jövök ide többször is repülni nyaran-
ta. Hogy ez milyen tutti! Itt van a szom-
szédban a Dumbier meg a Chopok és egy
nagy felhõ-összeállás. Dönteni kell. Ketten
bemennek a sötétségbe. Mi négyen kifelé,
egy nagy gombóc felé vesszük az irányt,
amivel majd visszasodródunk a gerincre,
csak elõrébb. Repülünk vagy tíz percet a
merülésen keresztül, mire odaérünk� és
nem találunk semmit! Ketten még kijjebb
mennek, de ott még reménytelenebb. Eb-
bõl elég volt, irány a következõ völgy, de
mire átérünk, a kritikus 1000 méter alá ke-
rülünk. Bekúszik alánk nagyon lent két
sárkány, és nicsak! Az egyik egy fóliás
Strucc, a Fehér Csabi. Csak találjatok vala-
mit, megint többen lennénk. Átívelünk
még vagy három völgyet, de emelést nem
találunk. Készülõdnek leszállni, egészen
közel a szálláshelyünkhöz, én meg közben

Kis Attila startra készen
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egyedül maradtam. Hogy tudott a mellet-
tem haladó így elmerülni! Már õ sem jut át
a völgy utáni hegygerincen. Magam va-
gyok, akár haza is repülhetnék, de inkább
tovább a kurzuson. Csak merülök, az elõt-
tem lévõ Skalka-hegy a tévétoronnyal
emelkedik, hát még odáig sem jutok el, az
alatta lévõ falu fölött, meg már vissza kell
fordulnom egy biztonságosabb leszálló
miatt. 

Soványka kis táv, de azért örülök, mert
szép volt. Ahogy a fõgerincben gyönyör-
ködöm, a nagy összeállás után velem egy-
vonalban látom, messze fönn a Certovicán
a cél felé halad egy sárkány. Igen, õ döntött
jobban, amikor a sötétség miatt szétvál-
tunk. Keserû a szám íze, hiszen én is ott le-
hetnék és talán a célba is eljutnék még on-
nan. Bosszús hangulatom feloldódik, ami-
kor látom Bíró Zolit mellém behelyezked-
ni. Legközelebb majd mi repülünk na-
gyobbat! 

A csehszlovák királysággal nyolcan
beértek a célba, a nagyok közül pedig
még a lengyel Zak, a szlovák bajnok,
Sladky Gyuri és a cseh Dan Vihnalik is

lepadlózott még az elején. A távosok fe-
le 30 km alatt teljesített. Mindez jelzi, mi-
lyen nehéz, geberõs nap volt ez.

Ja! És a célban lévõk ideje között volt
másfél órás eltérés is!

Azért a magyarok fele eltekert, Pándy
Zoli hazarepült, Fehér Csabi is majdnem,
Rajna Tomi, Szász Józsi kicsit visszább
szálltak le. Jól esett a sör este!

Ötödik nap
Starthely a Baranovo. A feladat: hurok.

Ez a nap gyengébb már csak akkor lehe-
tett volna, ha ki se megyünk. Ha esik, az
már erõsebb nap lett volna a kocsmában.
Az az igazság, hogy inkább a Plesére kel-
lett volna menni, de a meteomókus elkül-
dött a megerõsödõ nyugati szellõre. Jó na-
gyot szívtunk. Összesen volt két fél ter-
mik, amiben a csehszlovák királyság azért
elszenvedett átlag 10 kilométert! Mi ma-
gyarok meg megint elfoglaltuk a leszállót
és környékét. Ja, Nizner Feró azért nyo-
mott egy 24 km-es barackot a fejünkre,
másoknak meg fityiszt.

Baranovo � a tavalyi egyetlen év kivéte-

lével � a magyar szinonima szótárban el-
foglalta a kõkemény szívás fogalmat.
A hatodik napon ugyan felmentünk a
Plesére, de a megerõsödõ szél miatt nem
repültünk. 

Mindent összevetve: az idei Tátra jó, szép
és tanulságos volt. A visszaszállítás hiá-
nyát mindenki megérezte, de senki sem
veszett el, és a magyarokat összekovácsol-
ta. Köszönet érte Fenyõnek, Gergely Sanyi-
nak, a gyöngyösieknek, Szabó Laciéknak
és a pécsi Borbély testvéreknek.

Jövõre � remélem � veletek ugyanitt, de
azért másutt is, és más magyarokkal is. Re-
mélem, legközelebb eljön a magyar élme-
zõny is, mert voltak már nekünk itt szép si-
kereink is ám!

Aki meg csak drágább versenyeket sze-
ret, az ne jöjjön el.

Nagy Laci
Fotók: Anna Nociarova

Eredmények: 1. NIZNER Ferdinánd (SLO),
1660 pont; 2. SCHNEIDER Albert (CZE),
1445; 3. KROFTA Jan (CZE), 1442; 4. TUCEK
Petr (CZE) 1388; 5. KOLESAR Bohumir
(SLO), 1284; 6. VLK Ivan (CZE), 1250�
�20. NAGY László, 862; 27. BÍRÓ Zoltán,
735; 34. PÁNDY Zoltán, 614; 39. SZÁSZ Jó-
zsef, 569; 41. FEHÉR Csaba, 555; 46. GER-
GELY Sándor, 524; 47. BORBÉLY Tibor,
524; 52. BORBÉLY Gábor, 466; 54. KISS At-
tila, 466; 58. RAJNA Tamás, 428; 60. FENY-
VESI Ferenc, 423; 61. AMBRUSICS Hugó,
423; 64. SZABÓ László, 384

S tabil légállapot, kánikula, vagy
sok esõ. Így telt eddig 2001. nya-
ra, május óta alig lehetett nor-

málisat repülni. Ma augusztus 1-je van,
új hónap, talán valami új, kedvezõbb
idõjárással rukkolnak elõ az égiek, hisz a
kötelezõ szívó napokat már bestriguláz-
hatták, megérdemelnénk már egy jó kis
gradienst. Vagy mégse? Délelõtt 10 óra,
löttyedt meleg, párás levegõ, mikor
megérkezik hozzám, Balassagyarmatra,
Poszpisel Gyuszi és Bodnár Gábor bará-
tom. Még korán van, a szél is lengedez,
a �meteurológusok� az ország keleti fe-
lét érintõ gyenge hidegfrontot jósolnak,
hátha véletlenül ráhibáznak � vigasztal-
juk magunkat. Átpakolunk az én ko-
csimra és indulunk a Nyikomra.

Fél 12 van, amikor megérkezünk a
hegy alá. Az idõjárásban semmi válto-
zás, ezért eszünkbe jut, hogy két nappal
ezelõtt, mikor legutóbb itt jártunk, hatal-

mas szatyor gombákkal jöttek ki az er-
dõbõl az emberek. Mivel, sajnos, nem
kell sietni, leállítom a motort, és ahogy
bekukkantok az erdõbe, öt darab igazi
vargánya mosolyog vissza. Kedvenc
gombám, imádom. Persze a kapzsiság
ördöge mindhármunkra átragad, s fél
óra múlva vagy 10 kg gombával jövünk
elõ. Érkeznek az ernyõsök is, ez figyel-
meztet eredeti célunkra. Még mindig
nincs jele a változásnak, azért felme-
gyünk mi is a starthelyre.

Élénk ÉNY-i a szél, talán tart a lejtõ,
nyitunk. Közben megjelenik É-i irányban
egy-két kongesztusz, biztató, de hiába
múlik az idõ, nincs követõ társ a
közelünkben.  Erõsödik a szél, startolnak
az ernyõsök. Jó pilóták, mégsem sikerül
már fél órája fogniuk semmit. Fotózok egy
170 km-es céltávot, bár eddig egyetlen tá-
vomat sem adtam le az idén. Azért szere-
tem, ha van valami regisztrált feladat,

2001. augusztus 1.

A verseny gyõztese, a szlovák Nizner
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szép pöfetegem Heves irányában, nyomás.
Amint odaérek, látom, hogy utolértem a
front elejét és a három ernyõst, akikbõl ket-
tõ alapon, 800-zal fölöttem. Az indulást fi-
gyelembe véve 50 km-en behoztam több
mint fél óra lemaradást. Mire nyerek pár
száz métert a nem túl erõs, folyton elmászó
magvú emelésben, csak akkor veszem ész-
re, hogy nem vettem észre, amikor két er-
nyõs valahová eltûnt. Így csak egy maradt
fölöttem.  Jó érzés látni, hogy a távolság
egyre csökken közöttünk, de mire a szint-
jére érnék, elindul egy közeli, de kissé ol-
dalas felhõ felé, pedig még nem volt ala-
pon. Valószínû, Petiék után igyekezik, aki-
ket én már, hiába meresztem a szemem, az
adott irányban sem szúrok ki. Nagyon va-
cak a látás! Azért én felküzdöm magam
alapra, mert azt azért látom, hogy egyre in-
kább meg kell becsülni a magasságot. Egy
távolabbi, de hátszelesebb felhõt tûzök ki
következõ célul, fõ az optimizmus.

Menet közben érzem, hogy kissé el-
taktikáztam magam, messze a csatlako-
zás, alacsonyan vagyok, így talajra kell
helyezkednem. Kis kerülõt kell beiktat-
nom, de a helyes sejtés és a szép kivitele-
zés jutalma több mint 1000 m magasság-
nyerés, bár 1600 fölé nem sikerül men-
nem. Viszont már kényelmes közelség-
ben van az eredetileg kiszemelt felhõcs-
kém. Az emelés is megvan alatta, bár
gyenge és 1600-nál ez sem visz följebb.
Viszont látom már a Tiszát egész közel. A
tározó alatt kb. 10-15 km-re fogom elérni,
de pontosan hol? A távolban, õrült
messze, egyetlen vérszegény kumulusz,
ha el is érném, már biztos nagyon alacso-
nyan érnék alá és lehet, hogy már addig-
ra el lesz vágva a köldökzsinórja. Nincs
mese, talajos taktika következik. A Tisza
a mentsváram, két szimpatikus kanyaru-
latát pécézem ki termikkiváltóul, de me-
lyik legyen a kettõ közül? Rengeteg
szempontot kell egyeztetnem, nehéz a
döntés. Melyik a kecsegtetõbb; melyik

van közelebb; melyik a hátszeles; melyik
van közelebb a távoli felhõhöz; melyik
van közelebb a kurzushoz, ha nincs eme-
lés és végsiklás lesz; melyik mögött van
elérhetõ lakott település; melyik közelé-
ben van jó kiállású tartalék �esélypont�?
Hol az egyik, hol a másik felé indulok.
Végül úgy járok, mint az a kutya, amelyik
két velõscsont között éhen döglik. Bár
meghozom a döntést, de túl késõn, oldal-
ról próbálok beletrafálni a vélt kéménybe,
ami ritkán jön össze. Pedig tudom a sok
év tapasztalata alapján begyûjtött helyes
taktikát: oldalra már elõbb ki, aztán hát-
szélben telibe. Hát igen! Késõi döntésnek
végsiklás a vége. Annyira azért nem hi-
báztatom magam, mert szemmel látható-
an beelõztem az idõjárást. Meg kellett
volna valahol állnom még idõben egy
biztos felhõ alatt, de a repülésben ez a
legnehezebb döntés, hisz legtöbbször
versenyt futunk az idõvel. Ne legyek tel-
hetetlen, a látvány pazar, a Tiszát átre-
pülni nagy élmény, gondolva nagypapa
éveimre, itt is ellövök egy pár felvételt.

A felkapaszkodásra azért mutatkozik
még egy esély. Vagy mínusz 200-on elsik-
lok egy tuti hely fölött. Hatalmas tarló,
mely mögött a szél irányára merõleges,
széles erdõsáv, de szárnyam rezdüléste-
lenül siklik tovább. Már csak egy döntést
kell hoznom: jó leszállóhelyet választani.
Úgy vélem, Kunhegyes van elõttem, a vá-
roshoz közel, az É-i fõútja mellé szállok, a
talajfogás tökéletes, minden rendben. Tu-
dom, hogy épp 100 km alatt vagyok, azt
is tudom, hogy néhol hibáztam, de maxi-
mum 20-30 km-t lehetett volna még talán
rátenni, azért boldog vagyok. Megvárom,
hogy az utolsó kíváncsiskodó autós is el-
menjen, s mikor biztos vagyok benne,
hogy senki nincs a közelemben, beleüvöl-
tök tiszta erõmbõl a semmibe. Azt nem
írom le, hogy mit, hisz nem lényeges és
úgyis csak pusztába kiáltott szavak.

Úrhegyi Ferenc

mert így nagyobb a motiváció, ha sikerül,
nagyobb a sikerélmény; amit kiírok, annál
nagyobb úgy sem fér bele az országba, ha
egy hónapon belül meggondolom ma-
gam, még mindig beadhatom MKK-ba.

Mivel a Nyikom elõtt is biztató
kumók kezdenek fejlõdni, meg már pont
két óra van, elstartolok. Pillanatok alatt
gyûjtök annyi magasságot, hogy mehe-
tek hátra a vonulatra. Alig indulok el,
üveghangon sípolni kezd a varióm.
Nem tekerem meg, mert nagyon uras-
nak érzem a helyzetet, majd a Muzsla,
vagy a Koncsúr elõl indulok, azért
örömmel konstatálom, hogy a starthely-
re nullázott magmérõm közel 500 m-t
mutat. Elsiklok a vonulat túlsó végéig
rezdüléstelen szárnyakkal, még csak egy
rúgást sem kapok. Egyre inkább tudato-
sul a bugyuta agyamban, hogy csak a
Nyikom fölött él az idõ. Azért el kell
még telnie negyed órának, míg belátom
a tévedésem, melyhez az is kell, hogy
meglássam Simonics Petit másodmagá-
val alapon tekerni, akik persze a
Nyikom elõl indultak.

Startol Gyuszi is. Egyre szebben raj-
zolódik ki a front labilitási zónája. A
Karancs, Nyikom, Gyöngyös vonaltól
északra él az idõ, délre döglött. Biztató,
hogy folyamatos az erõsödés. Az elmúlt
években már többször tapasztaltam
ilyen felemás helyzetet a vonulaton, ta-
lán a különbözõ hegységek eltérítõ hatá-
sa; vagy csak a véletlen egybeesés a ma-
gyarázat. Szóval beismerõn ballagok
vissza a starthely felé, mikor észreve-
szem, hogy a Muzsla elõtt megjelenik az
elsõ karfiol. Itt valaki bolondot csinál be-
lõlem. Vagy esetleg én magamból? A vá-
lasz, azt hiszem, nem kétséges. Azért jól
érzem magam, egy régi barát jut eszem-
be, aki egyszer kártyázás közben har-
madszor követte el ugyanazt a renon-
szot. Már nem mertük megszidni, de a
rosszalló tekintetek láttán kifakadt. �Mi-

ért néztek rám így? Hülye vagyok, hülye
vagyok, és jó, és jó!� Vissza a Muzsla elé,
talán még odaérek. Valóban 3-as, 4-es az
emelés, 800-on a gerinc fölött, ilyenkor
már sima ügy szokott lenni, 1200-on
mégis elveszítem a termiket, holott az
alap még messze. Innen már nem szok-
tam visszafordulni, de látom, hogy hátra
még nem annyira uras az idõ és a Kis-
Koncsúr felõl is közeledik egy puffancs.
Indulok felé, s mint várható volt, közben
zuhanok ezerrel. Azért kb. 700-on jön a
szívás, a szó szebbik értelmében. Na-
gyon elszánt vagyok, ezzel már akkor is
elcuffantok, ha kannibál fenék tartanak
vissza. Közben látom, hogy Gábor is el-
startol a távolban. Bár emelésem ezúttal
kitartóbb, de örömöm sajnos most is fel-
hõtlen, mert csak 1650-ig sikerül emel-
kednem, kéne még a felhõszagig vagy
200-at rátennem, de teszek rá, alattam a
Havas, indulok hátszélbe.

Alig csúszok odébb pár kilométert,
csipogni kezdek. No nem a metamorfó-
zis miatt, hanem a varióm muzsikál.
(Habár néha nem bánnám, ha madár-
ként tudnék lapátolni.) Betyárul él az
idõ, ezúttal könnyedén kerülök alapra,
de nem felhõzök be, mert 1820-on alig
van földlátásom. Máskor, ha ilyenkor ki-
szállok a spirálból, menthetetlenül bekö-
vetkezik a behatolás (egy kicsit most el-
méláztam az írásban) � de ezúttal a szo-
kásosnál vastagabb a felhõ alatti szmö-
tyis rész. Indulok tovább, irány Gyön-
gyös déli vége, ami már csak egy kar-
nyújtásnyira van. A Mátra fölött már na-
gyon be van durranva, azért még nem
zivis, egy pár fotót mindenképp megér a
látvány, csattintok néhányat.

Gyöngyöst elhagyva, könnyedén emel-
kedek vissza alapra, hiszen itt szinte egy-
másba érnek a felhõk, de nagyon kell
egyensúlyozni, mert a kurzus és a hátszél
délebbre van, de arra ki van pukkadva az
idõjárás. A legszélsõ, már nem annyira
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Eladó egy

Parafoil visszatérítõ berendezés

(mentõernyõ) gyalogsárkányhoz

vagy siklóernyõhöz.

Sérülés- és javításmentes, kifogástalan álla-
potú, konténerrel, kioldóval alkalmassági kár-

tyával, kérésre hevederbe, beülõbe hajtva.

Ára 40 ezer Ft

T: 06-209-648-335 Pinczés-Balog Attila2/2

A nagy sikerre való tekintettel, hagyományõrzõ jelleggel,
ebben az évben is megrendezzük az

APOLLO TALÁLKOZÓT!
Ideje: 2001. szeptember 22-(23).

Helye: EGER Repülõtér
Az APOLLO TALÁLKOZÓN lesz

a Bazul Kupa eredményhirdetése és díjátadása is.

Mindenkit szeretettel várunk!
A szállást a tavalyihoz hasonlóan olcsón (1500-3000 Ft/fõ) elõzetes bejelent-
kezés alapján biztosítunk, de a reptéren is van lehetõség nomád szálláson

(hálózsák + polifoam vagy szivacs kell hozzá).

Eger infó ideiglenes: 134.8 MHz

Információ a (06-36) 517-830-as illetve 
Molnár Zoltán, (06-30) 9552-042

Vereb György, (06-30) 9636-979-es számon.

Kérünk, hogy barátaidat, repülõs társaidat is értesítsd a rendezvényrõl!

Motoros sárkány-, Ultrakönnyû me-
revszárnyú Kis és nagymenõ verseny-
zõk, Túrarepülõk, Hobbisok! A BOR-
SOD MEGYEI REPÜLÕKLUB ISMÉT
MEGRENDEZI A KÖZKEDVELT
BAZUL KUPÁT AZ APOLLÓ TALÁL-
KOZÓ RÉSZEKÉNT. A BAZUL KUPÁ-
RA MINDENKIT SZERETETTEL HÍ-
VUNK ÉS VÁRUNK! A verseny idõ-
pontja 2001 szeptember 21-22., va-
gyis péntek-szombat. A verseny he-
lye: Miskolc, Borsod és Heves megye
Air meet direktor: Kiss László. Air
meet menedzser: Dabasi József

A tisztelt versenyzõket és kísérõiket már
20-án várjuk a iskolci repülõtéren, azonban
akinek kevés a szabadsága, de 21-én reggel
8 órára megérkezik, még részt vehet a ver-
senyen és természetesen a Találkozón is.
Aki így tervezi a jövetelét, az jó lenne, ha a
megadott telefonszámon ezt jelezné.

Tehát 8 órakor jelentkezés zárása ,
megnyitó, majd 10 órakor startnyitás. A
versenyen Motoros sárkány kategóriá-
ban egy és kétszemélyes versenyszámok
lesznek . Igény esetén mindkét kategóri-
ában két csoportot tervezünk: MESTER-,
és KADÉT CSOPORT Mindkét csoport
versenyfeladata hasonló lesz de eltérõ
nehézségi fokú. Merevszárnyú kategó-
ria: a létszámtól függõen önálló lesz,
vagy külön kategória.

A verseny nevezési díja versenyzõ-
ként: 3000 Ft/fõ. Nem versenyzõként,
de a repülõteret a hozott géppel repü-
lésre használóknak 1000 Ft/fõ a rész-
vételi díj. 

A nevezési díj tartalmazza a térképeket,
tárolást és vacsorát 21-én. Láthatjátok: a
verseny a résztvevõk számára idõ- és
költségtakarékos.

A verseny díjazása: emléklap. Emelt
nevezési díj esetén (+ 3000 Ft) ezért
a versenybizottság hitelesített kupát
ad. Az elsõ napon a versenybizottság ál-
tal összeállított versenyfeladat végigre-
pülése a terv. A második napon verseny-
feladatként Egerbe, az APOLLÓ TA-
LÁLKOZÓRA kell átrepülni a verseny-
útvonalon. Tervezett érkezés 11-12 óra.

A verseny értékelése és zárása Eger-
ben lesz, a találkozó részeként.

A szállás faházban 35 fõig: 1000
Ft/fõ/éjszaka. Sátorhely 500Ft/fõ. Háló-
zsákot jó, ha hoztok.

Várjuk azokat is akik nem akarnak
részt venni a versenyen, csak túráznak,
és Egerbe át akarnak repülni szombaton.
Itt is lesz Mester-útvonal, Kadét-útvo-
nal, vagy szabadon választott útvonal .
Aki a MESTER útvonalat repüli, külön
emléklapot kap. Ha van rádiód, hozd el,
a versenyen ugyan nem szabad használ-
ni ,de Egerben nagy lesz a forgalom, jó
hasznát veszed . Miskolc infó frekven-
cia: 132,20 MHz; Eger infó ideiglenes:
134,80 MHz.
További információt ad: Kiss László
(06-30) 915-6090. Munk: (06-46) 521-
508; este 8 után: (06-46) 380-655;
Dabasi József, (06-30) 376-0994. La-
kás: (06-46) 382-842. Vagy bármelyik
sárkányos barátod a klubunkból.

BAZUL Kupa 2001
Miskolc, 2001. szeptember 21-22. 

APOLLÓ Találkozó
Eger, 2001. szeptember 22. (-23.) 
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Apolló CX Racer GT
503-as Rotax motorral,
három vagy négytollú

légcsavarral, kompletten
mûszerezve eladó.

80 órát repült, sérülésmentes
és szép állapotú.

Irányára: 1.1 millió Ft
Dúzs Károly

Tel.: (06-30) 263-0907

Eladó egy kétüléses
motoros sárkányrepülõ
503-as Rotax motorral
Apollo CX-szárnnyal

100 literes üzemanyag
tartállyal, ami légi

permetezésre is alkalmas.
Bach János

Tel.: (06-30) 9465-084

3/1

Eladó
egy új PPP heveder

180 cm pilótának 35 e Ft-ért
valamint egy

visszatérítõ berendezés
(mentõernyõ) 30e Ft-ért.

A kettõ együtt kedvezmé-
nyes áron megvásárolható

Szommer Pistitõl
Tel.: (06-23) 452-225;

(06-30) 973-4893

EEllaaddóó  eeggyy  mmeeggkkíímméélltt  mmoottoorrooss  ssáárr--
kkáánnyyrreeppüüllõõ.. Egy AAppoolllloo  CCXX--MMDD szárn-

nyal, amiben 30 óra és 2 év van. A szárny sé-
rülésmentes és kifogástalan! RRaacceerr  GGTT rugó-
zott trike van alatta, melynek ffüüggggõõccssöövvee  vvaaddii
úújj.. A nagyobb orrkúpban varió-, magasság-,
sebességmérõ van beépítve. A hátulján egy
RROOTTAAXX  550033  mmoottoorr van felszerelve, ami 2000
augusztusában nagyjavításon esett át. Azóta
10 órát pörgött. Egy karburátoros, egykörös
gyújtás, fa légcsavar. 

TTeell..::  ((0066--2200))  332244--33555511;;  ((0066--11))  228800--88774466

Eladó:
Stalker szép állapotban:

120e Ft; 
Airware Full Race pondró

két éves: 34e-Ft; 
Mentõernyõ két éves: 40e-Ft; 

Púpos pondró mentõernyõvel:
15e Ft 

Kovács Endre
Tel.: (06-20) 350-6898

(Bocs a késésért - Attila) 2/1

Eladó egy H5
gyalogos sárkányrepülõ

2000-ben Nemzeti gyõztes (pilóta:
Borovszky Gergely) a szárny jó

állapotú, sérülésmentes

Irányára: 110 ezer Ft
Dobrocsi Kálmán

Tel.: (06-1) 306-8369;
(06-30) 907-6669

2/1

Kedves Hirdetõnk! Kérem, ha tehe-
ted, hirdetéseidet minden hónap 2-
ig E-mailen keresztül juttasd el hoz-
zám, ha ez nem megy, az esti órák-
ban telefonon is elérhetsz. SMS-ben
nem fogadom hirdetésedet. Fizetni
normál postai befizetési csekken le-
het a következõ címre küldve:
Cumulus Sárkányrepülõ Egyesület
1113 Budapest Ábel Jenõ u. 26. A
csekk megjegyzés rovatába kérlek
írd be: �hirdetés�.

Hirdetési tarifák:
1/6 oldal 500Ft

1/2 oldal 1.000 Ft
1/1 oldal 2.000Ft

Pinczés-Balog Attila 
hirdetésszervezõ

E-mail: xatesz@freemail.hu
Tel.: (1)249-0007; (20)9648-335

Eladó
egy egyedi építésû
megkímélt állapotú
trike. Iá: 199 ezer Ft
T: (06-30) 9421-884

Komócsi Zoltán
2/2

Gyalog-
sárkányt
vennék

könnyû, jó állapotút,
55-60 kg pilótasúlyra

Pásztor Ági
T: 321-3700

3/3

Eladó
Sedra (16 m2 szárny)

kétszemélyes
motoros sárkányrepülõ.

582-es Rotax motorral szerelve (62 LE),

felmûszerezve, lajstromjelezve. A finom-

vario kiakad felfelé, de keveset fogyaszt.

25 órát repült, gyártva 2000. június.

Ára: 1,46M Ft + áfa
Tel.: (06-30) 9574-755

Eklis Gábor
2/1

Wils Ving HPAT
gyalogsárkány eladó,

vagy kisebb felületû, jó
állapotú gépre cserélném.

Bodnár Gábor
Tel.: (06-30) 251-5461
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ÚJDONSÁG      ÚJDONSÁG     ÚJDONSÁG

ÜDÜLÉS és SIKLÓERNYÕZÉS
a TÖRÖK RIVIÉRÁN, ÖLÜDENIZBEN

Ölüdeniz Törökország legszebb természetes
tengerpartja Antalyától nyugatra, a dalamani re-
pülõtértõl 60 km-re, Fethiye halászvároskától 13
km-re található. A világ egyik legszebb tenger-
partjának tartott ölüdenizi öböl türkizkék lagúná-
ival a török tengerpart egyik legtöbbet fényké-
pezett tája, mely természetes környezetét mind
a mai napig megõrizte. Az öböl felett magaso-
dó 2000 m magas Babadag hegy kiváló start-

hely a gyönyörû öblök, lagúnák feletti repülésre.

Utazás: charter repülõgéppel Dalamanba
Elhelyezés: 2-4 *-os szállodákban

Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 79.900,- Ft-tól

Gyermekeknek 12 éves korig kedvezmény!
Nyaralóprogramok széles választéka: Törökország,
Görögország, Horvátország, Olaszország, Szicília,

Málta, Spanyolország, Portugália, Tunézia

Jelentkezés és felvilágosítás:

menthol Utazási Iroda

1062 Bp., Andrássy út 52. 

Tel.: 332-3193 , 331 0547

1088 Bp., Rákóczi út 9.

Tel.: 266-7370, 266-9309 2/1

MAGIC (DHV 2-3)
Siklószám:    + 8,8
Max. sebesség: 57 km/h
Min. süllyedés:     1 m/s

EPIC (DHV 2)
Siklószám: +7,5
Max. sebesség: 44 km/h
Min. süllyedés:  1,2 m/s

SCENIC (Tandem DHV 1-2)
Siklószám: +8,0
Max. sebesség: 47 km/h
Min. süllyedés: 1,05 m/s
Terhelhetõség: 150-220 kg  

Új és alig használt AIRWAVE
siklóernyõk, beülõk vásárolhatók,
megrendelhetõk színválasztással is

Repülj az új évezredben
egy új AIRWAVE ernyõvel!

airwave@webmail.hu

Tel.: (06-20) 452-6023

AIRWAVE - the choice of champions




