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A címlapon

SZAKÓCA

KUTASI FERENC

1953–2004

Mikor az álmaid valóra válnak,
neked nyílik fenn az ég,
Úgy érzed, itt a földön járni
nem elég…

Építesz szárnyat, színes álmot
én is veled tartanék,
Szólj, ha szállni kész, szólj, ha indulsz
követlek én!

Kérlek, vigyázz rám,
amíg a felhõk között járok,
Legyél velem mindig
ég és föld között!
Kérlek, örülj, hogyha
egymást újra látjuk,
És mondj egy imát értem,
ha egyszer nem jövök…

Egyszer eljön a nap
amit majd nem feledsz,
hogy alig pár lépés a csend,
mint egy madár, elragadnak
szárnyaid!

Lelkedben egybeforr
a fenn és lenn,
az érzés elborít,
és így bujkáljuk felhõk fodrait…

Kérlek, vigyázz rám,
amíg a felhõk között járok,
Legyél velem mindig
ég és föld között!
Kérlek, örülj, hogyha
egymást újra látjuk,
És mondj egy imát értem,
ha egyszer nem jövök…

Sok éve már, hogy egyik sporttársunk

Szlovákiában balesetet szenvedett. Het-

ekig kómában feküdt. Erõs

szervezetének, az õt ott körülvevõ sport-

társaknak, a szüleinek köszönhetõen

túlélte. Mindenki izgult, szurkolt het-

ekig, ahogy én is. Kiakadtam. Nem szé-

gyellem, voltak „ellágyult” pillanataim

is. Hiszen egy barátomról volt szó,

akirõl nem tudtuk, megéri-e a holnapot.

Akkor írtam ezt a verset – dalszöveget,

hiszen van dallama, zenéje is… Talán

benne van, hogy a repülés nem

„magányos” mûfaj, hogy egymással-

egymásnak is repülünk, egymás hiányát

is jobban érezzük, mert az egymás-

rautaltság erõsebb köteléket fon közénk,

mint más sportokban.

Sajnos, történtek más, szerencsétleneb-

bül végzõdõ balesetek is, a vers idõrõl-

idõre elõkerült, de mert hiányzott belõle

egy sor, nem mertem odaadni. Hát most

kikínlódtam azt is – nem mondom, hogy

élesen látom a sorokat.

Talán a történtek miatt, talán a kesergés

teszi – de hát úgyis tudjátok, mi történt,

egy igazán jó, szívbéli barátunk szállt el

közülünk arra, ahonnan még senki sem

tért vissza fordulópont-fotóval… g
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A hazai szabad repülõk lapja

Postacím: Magyar Repülõszövetség

2042 Budaörs 2. Pf. 8.

Szerkesztõ: KEREKES LÁSZLÓ

Tel.: (20) 364-6921

E-mail: siklorep@aeroclub.hu

Tipográfia: MAGYAR BERTALAN

Tel.: (30) 9642-652

E-mail.: beric@index.hu

Grafika: HEMMERT LÁSZLÓ

Nyomda: Press + Print Kft.

Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.

Vezetõ: TÓTH IMRE

Hirdetésfelvétel: Magyar Bertalan

Tel.: (30) 9642-652; (28) 514-791

E-mail: beric@index.hu

Elõfizetéssel kapcsolatos ügyek:

TÓTH ZSUZSANNA. Tel.: (30) 211-7021

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 Sik-

lórepülõ Egyesülethez egyéb módon

lehet eljuttatni. Mértéke negyedévre 1200

Ft, félévre 2200 Ft, egy évre 4000 Ft.

Címlap:

Fotó: PIERRE CUMIN

Montázs: MAGYAR BERTALAN

Barátaim emlékére*

Veterán

Találkozó

Helyszín:

Eger, Várkút turistaház.

Idõpont:

2004. szeptember 9-12.

Szállás a turistaházban

3000 Ft/fõ/éj.

Információk Pamírtól

(20) 6954243)

* Szakóca halálhíre szinte a lap nyomdába
adásának pillanatában rázott meg mind-
annyiunkat. Cikkeink korábban íródtak; akik õt
igazán ismerték, azok pedig a Podbrezova
Kupán repülnek éppen. De nekik és nekünk,
fiatalabb madaraknak, akik akár csak futólag is
ismertük Szakócát, a hírre megbénult a tollunk.

Köszönjük Heminek, hogy megírta azt az
egy sort - helyettünk is… 

Az idei Veterán Találkozót Szakóca
emlékének is szenteljük.
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VIII. Siklóernyõs Európa-bajnokság
Kalavrita, 2004. október 1-12.

Szeptember 28 és 29.: Regisztráció és edzéslehetõség

Szeptember 30. 1400: Elsõ-csapatok

kapitányainak eligazítása

Szeptember 30. 1700: Megnyitó ünnepség

Október 1-tõl 12-ig: Versenynapok

Október 13.: Záró ünnepség és díjátadás

(ha lehetséges elõre hozzák 12-ére)

A Velia nevû starthely két nagy völgy között helyezkedik el, és így a völgyek

felé mindkét irányba lehet repülni, az idõjárástól függõen. A starthely 1550

méteres magasságban fekszik, koordináták - UTM 43S N

x598462- y: 4207462. Délkeleti, déli és délnyugati szél-

ben a Lousoi-völgy felé; nyugati, északnyugati és észa-

ki szélben a Kalavrita nevû városka felé lehet startolni

szinte az év minden napján. Velia autóval 30 percre van

Kalavritától. A sí-központhoz vezetõ úton kell haladni túl a

kastriai elágazáson, majd tovább kb. 1500 métert, és utána jobbra a földútra

az antennák felé. Megérkezve két starthelyet is találhatunk. Ez a környék

nagyon elõnyös távrepülésre, az egyik legjobb Görögországban. Szinte min-

den irányba lehet repülni, és a körülmények is tökéletesek a magasság-

nyeréshez. Ezek miatt a fantasztikus adottságok miatt rendezetek már több

versenyt is Velia környékén.

Repülés közben gyönyörû

látvány tárul szemünk elé,

a völgyek a hegyek, Hel-

mos, Kalavrita, néhány

szomszédos falu, Agia Lav-

ra és a környék összes tör-

ténelmi látványossága.

Ezen a környéken már a

múltban is születtek hosszú

távok: az Erimanthos-hegy,

Argos és Tripoli városa, és a

Ziria-hegy felé. (http://www.

europaragliding.net)

fordította:

BUJTOR ZOLTÁN
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7BAZUL KUPA ÉS APOLLO

TALÁLKOZÓ

A BORSOD MEGYEI REPÜLÕ KLUB A MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

RÉSZEKÉNT ISMÉT MEGRENDEZI A BAZUL KUPÁT A MOTOROS SÁRKÁNY-

REPÜLÕ ÉVADZÁRÓ VERSENYT.  A VERSENYRE HÍVUNK ÉS VÁRUNK MOTOROS

SÁRKÁNYREPÜLÕKET ÉS MEREVSZÁRNYÚ UL PILÓTÁKAT!

A verseny helyszíne: Miskolc repülõtér; BAZ és Heves megye

A verseny idõpontja: 2004 szeptember 17.és 18.-a péntek szombat.

Versenyigazgató: KISS LÁSZLÓ

A Tisztelt versenyzõket és kísérõiket 16-án várjuk a repülõtéren; azonban aki

levegõben 17-én reggel 8 órára megérkezik, még indulhat a versenyen. A 17-

én történõ nevezés azonban csak akkor kerül elfogadásra, ha legalább 16-án

déli 12 óráig telefonon jelzi a versenyzõ a nevezési szándékát.  Nevezési díj a

2004 évben meghatározott versenyszabályzatban elfogadottak szerint. A pén-

tek 8 órai regisztráció és eligazítás után 10 órakor startnyitás. A start elõre

meghatározott sorrendben fog történni .Motoros sárkányoknál egy- és két-

személyes kategóriában, merevszárnyú gépeknél kétszemélyes kategóriában

lehet indulni.

A VERSENY AZ APOLLÓ TALÁLKOZÓ RÉSZE, TEHÁT SZOMBATON A

MEGHATÁROZOTT VERSENYÚTVONALON EGERBE REPÜL ÁT A TÁRSASÁG. AZ

EREDMÉNYHIRDETÉS SZINTÉN EGERBEN LESZ.

A szállás a repülõtéren faházban vagy hozott sátorban történik. A faház költ-

sége 1400 Ft / fõ. A nevezési díj tartalmazza a térképeket fotókat és a pénteki 

vacsorát. A verseny díjazása kupa, vagy névre szóló ajándék.

További információt ad KISS LÁSZLÓ: (30) 512-7632;  (46) 380-655 

Motoros sárkányrepülõ oktatói továbbképzés, jogosítás hosszabbítása, és új

jogosítás szerzés Miskolcon október 2-án és  3-án. Felhívjuk a figyelmet, hogy

a részvétel kötelezõ azon oktatók, mûszaki vezetõk és vezetõ pilóták számára,

akik 2004-ben még nem vettek részt valamelyik megrendezett tovább-

képzésen! A továbbképzés díjtalan. Jelentkezés: Kiss Lászlónál a fenti telefon-

számokon.
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A versenyre 99 pilótát regisztráltak,

és az elsõ három napot az idõjárás

törölte.

Az elsõ érvényes versenynapon

senki sem ért a 41 kilométerre lévõ

célba, a legjobb aznap 30 kilométerrel

nyert. Ezen a napon a legjobb mag-

yar FORGÓ KATI volt, 24 kilométerrel,

kétszáz méterrel SIMONICS elõtt.

A második napon 33-an értek a

60 kilométerre lévõ célba. Közöttük

heten magyarok (a magyar részvevõk

negyede). A legjobbjaink: VÉRTES BALÁZS

és KÉPES PETI a 9-10. helyen!

Másnap ismét 5 fordulópontos, 60 kilo-

méteres céltáv. Most azonban senki sincs a

célban, a legjobb egy lengyel 55 kilo-

méterrel. Közülünk Képes Peti az 5. he-

lyen, csak 6 és fél kilométerrel maradt le.

Az utolsó napon egy

majdnem 50 km-es, s ahogy

minden nap, ismét 5 for-

dulópontos céltáv a feladat.

63-an esnek célba, közöttük

több mint a fél magyar

mezõny. A legjobbunk

aznap BARTH SATYA a 15. a

sorban. 

Végeredményben a

versenyt az orosz

SHOROKHOV nyerte Bumerángjával, nem

sokkal a szlovén VIDIC elõtt. A legjobb

magyar a 12-ik helyen Képes Peti, 15-ik

Vértes, 23-ik Simonics. A 9 fõs nõi

mezõny 3-ikja Forgó Kati, ZSUZSI-

JAINKNAK ezen a versenyen nem sikerült

megverni a lengyel, angol, német, hol-

land és horvát lányokat. g

9Holland Open 2004.

Ez a verseny tavaly még magyar nemzeti is volt, idén az egyik hivatalos

válogató a magyar mezõnynek. A tét Brazília.

GURIGA

FOTÓ: TÓTH ZSUZSI
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A
z a baj, hogy irdatlan messze van.

Itthon az esõ mindig nappal esik,

a szél orkán, a hegyek alacsonyak,

de ami elég magas lenne az tilos, és ha

leszállok, még a Nyikomra erre a kis

púpra is többért visznek fel, mint ott,

ahová egy fél nap autózás után mentünk.

Ugyan az a rengeteg ígéret, amivel az

ország 40 százalékát rábírták, hogy sza-

vazzon Európára, nem bizonyult igaz-

nak, hiszen a 10 kilométeres határsáv

csak ott maradt közöttünk és Európa kö-

zött, és a határõr is csak megállított, oda

és vissza is, de azért mire a Valódi EU-ba

kijutottunk ott már biztonságban vol-

tunk. Nem lopták el az ernyõnket, nem

zaklattak azzal, hogy van-e siklási enge-

délyünk, orvosink, típusvizsgánk, hagy-

tak élni, hagytak repülni. 

Vol Libre… Szabad Repülés. Ezért jöt-

tem ide. 

Tavaly NAGY PISTA bepakolt a kocsijába,

és kivitt minket magával. Morcona, furcsa

egy alak, gondoltam elsõ ránézésre akkor.

Ma meg, amikor magam transzportáltam

ki magunkat a mi autónkkal, kiérkezve azt

vettem észre, hogy hiányzik fanyar

humorával, szigorú mosolyával. Kár, hogy

idén nem volt velünk, biztosan lett volna

valami jó kis ötlete megint (sokan nem

tudják, hogy az IPPI kártyához kötött

külföldre is érvényes felelõsségbiztosítás

ötlete az övé volt tavaly).

Olcsóbb és jobb autópályákon köze-

lítünk Innsbruckon, Zürichen és Genfen

át egy hegyekkel ölelt tó csücskébe, ahol

a világ legjobb pilótái képzõdnek, és for-

dulnak meg. Nicsak épp itt van a volt

sárkányos Európa-bajnok GERARD THE-

VENOT a starthelyen. Épp fiát készül star-

toltatni sárkánnyal. 

– Hi Gerard! Rég nem láttalak. 

– He is my son and she is my daughter –

válaszol franciás angolsággal. 

– Ez meg itt az én lányom – mutatom

be NÓRÁT, és gondolkodom, vajon talál-

koztak-e, amikor Nóri a szlovákiai EB-n

is velem volt. Bizonyára, csak hát akkor

Nóra még gyerek volt, most meg már

pilótalány.

Nem véletlen, hogy a világ legjobb

sárkányosa is ide hozza a kölkét (jaj, most

nem rólam, hanem még mindig The-

venot-ról van szó!). A táj varázsa mellett

az is szempont, hogy ideálisak a start- és

repülési viszonyok, irdatlan nagy a lejtõ

és kiszámíthatóak az emelések.

A hely egyetlen csapdája megegyezik

hihetetlen elõnyével. Még a hülye is el

tud startolni a kézilabdapályányi, terített

lejtõrõl, és tud emelkedni sok száz mé-

tert akkor is, ha nem túl felkészült. A

szintkülönbség nagy, hosszú az út a le-

szállóig, s addig annyi minden történhet. 

A szemed nyitva legyen! – tanácsolja

Gerard. Emlékszem ugyanõ javasolta a

’94-es francia EB-n ugyanezt: Open your
eyes. Ha emelkedik a felhõtorony, az itt

nem olyan, mint nálatok Magyarorszá-

gon, itt nem sok idõd lesz lemenekülni.

Bár siklóernyõsként még kezdõ vagyok,

nem kell félnem. Sok más tanulóhoz

hasonlóan végighallgatom a két tapasz-

talt „helyi” magyar tanításait a helyrõl és

a várható körülményekrõl. Tasi Gabi az

egyik, és Kovács Gabi a másik. Egyikük

a starton, másik a leszállóban. A start-

marsall biztosan irányítja embereit a

liftekbe, a leszálló mester pontosan

vezeti be õket a húsz focipályányi leszál-

ló kijelölt szegletébe. Rádiózásuk él-

ményszámba megy! Néhányan nem

hallják, vagy csak nem fogják fel az üze-

netet. Ilyenkor hallom: „na ezt soha töb-

bet az életbe ne tedd!” Mindezt nyugodt,

tárgyilagos hangon.

Emelkedek a liftben, rázogat a kora

délutáni pöffenet, néha már-már kényel-

metlen. Szeretek emelkedni, na de ez a

rúgás azért már sok. Terhelek, fordulok,

és közben eszembe jut, itt repül mellet-

tem MÉSZÁROS FERI. Õ is sárkányosból

lett ernyõs, vajon hogy tetszik neki ez a

hol feszülõ, hol belazuló kupola-rán-

gatás? A levegõben megfogadom: ha

lejutok, holnap sárkánnyal repülök, ott

nem kell attól félni, hogy becsukódik a

fele.

Azután lenézek, és látom, afölött a

gerinc fölött vagyok, ami mögött lakunk

a túloldalon, meglátom a sátrunkat, a tá-

borunkat, mellettük pici pontokként ott

bégetnek a kétszersült-evõ birkák. Olyan

magasan vagyok, hogy itt már nem hal-

lani a bégetést.  Néha-néha felzúg a lev-

egõ – ezt már ismerem: a termik érkezik,

megjön az emelés is csipogás és erõsza-

kos felfelé rángatás formájában. Mellet-

tem egy sárga szárny, hopp, ez itt egy

másik Gábor a SZÉCSI, vele év elején még

mint kiscsikóval találkoztam Monte Car-

lóban. Integet és ugyanúgy teker velem

egy körön, mint ahogy tavaly azt HÖRC-

SÖGGEL tettük ugyanitt. 

Nocsak!  Tavalyról itt maradt egy

emelés. „Az nem én vagyok” – szól rám

a lift és becsukja a jobb oldalamat. Meg-

ijedek, eljátszottuk a „nézzük a másikat

és menjünk a termik mellé” nevû gyako-

ri siklórepülõ társasjátékot. Ezt a

menetet én veszítettem, a kupolám

nekem csukódott elõbb. Eltávolodok, bár

a jó kis Sigma magától nyílik, meg hát

nem is hagytam teljesen magára a

AAAAAnnnnnnnnnneeeeecccccyyyyy
aaaaazzzzz     ÓÓÓÓÓpppppeeeeerrrrreeeeennnnnccccciiiiiááááásssss     ttttteeeeennnnngggggeeeeerrrrreeeeennnnn     ééééésssss     aaaaazzzzz

üüüüüvvvvveeeeeggggghhhhheeeeegggggyyyyyeeeeennnnn     iiiiisssss     tttttúúúúúlllll

Írta: GURIGA
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fékeket. Elindulok a valószínûtlenül fes-

tõi világ, a tó fölé. 

Ezt a képet otthon csak a Balaton mel-

letti motoros sárkányos látja, alkonyat-

ban aranyhíd a tó tükrén, olyan szép,

hogy már giccses. Csak sajna otthon

nincs a tó körül sok száz méteres

hegykoszorú. Átrepülök a túlpartra, és

onnan veszem célba a leszállót. A késõ

délután egy füstoszlopot rajzol a domb-

oldalból az égig. 

„Egy anyóka által összekapart tûzben

100 métert lehet emelkedni” jut eszembe

NAGY LACI elsõ törvénye. Odahúzok,

már ott is van mellettem KISKOVÁCS a

mester. Babráljuk a nullát, néha bele-

belecsipog a varió. Nagyon megörülök

neki, újra egy ismerõs, akirõl tudom

hogy nemcsak néz lát is, és nemcsak

repül, száll is. Két kör után látom, gyõz a

hivatás. Neki a leszállóban a helye, oda-

parancsolták a tanulók szolgálatára, húz

két embereset és már helyezkedik is a

sarokba. Onnan fogja majd rádión tolo-

gatni a levegõben a kis távirányítós

kupolákat.

Én csavarom tovább a semmit, ami-

bõl egyszer csak valami lesz. „Türelem,

kitartás, felhõ” – Úristen, hányszor írtam

le, mondtam már ezt magamnak és más-

nak is. Dõlök, húzom a féket keresem az

optimális körözést. Késõbb hallom

Kiskovácstól szóban is megfogalmazni,

amit itt csak érzek „ezek nem kerek

buborékok, hanem krumplik”. Krumplit

kell tekerni, hol itt erõsebb a mag, hol

ott. Fölém csúszik egy tandem, kezdõdik

a légiharc. Azt látom, jó pilóta, mert

tudja mit csinál. Csak késõbb tudom

meg, MIKOLA ZSOLT az, csinos utasával

ÉVÁVAL. Próbálok elképzeléseket gyár-

tani, honnan pöföghet az anyag, de csak

a vario hangjára tudok hagyatkozni.

Néha lenézek a leszállóba, ernyõk száll-

nak el mellettünk, alattunk, és rezzenés-

telenül végsiklanak a leszállóba. Fölé-

keveredek a tandemnek, érkezik egy

piros ernyõ. Õ ügyetlenebb, hamarabb

megunja, vagy nem ér annyira rá. Utána

jön egy másik. S most már az emelés

határozottabb. Átsodródtam a leszálló

másik oldalára és itt emelkedik a talaj.

Meredekebben süti a nap, itt már

kiszámítható az emelés forrása.

Lassan megunom, hogy rátekergetek

a többiekre. Amott sirálycsapat kereng,

közibük siklok. A vario hangja magasabb

lesz. Elém fordul az egyikük, és rövid

nyaka felett hátranéz, szinte biccentve

int: „gyere velem, ha bírsz”, majd leborít.

TASI, vagy Kiskovács bírná

is, de én maradok a varió

által csipogással jelzett

körömön. A madárraj azon-

ban kifordul, és kelet felé

húz. Már elég magasan

vagyok, hát megyek én is

utánuk. Hihetetlen, de

erõsebb emelésbe botlunk. 

Eszembe jut, amit a vitor-

lázórepülõ pilótáktól hallot-

tam: „A termik beköszön.” A

madarak tudják! Sõt innen

úgy tûnik, látják is. Kerengek

még velük keveset, azután

hiányozni kezdenek a töb-

biek.  Hiszen annyira jó a tár-

saság, kedvesek, de

évõdõek, ismerõsök és új

barátok is. Ott van már

NORBI és BETTY is akikkel

együtt érkeztünk ide ebbe a

csodavilágba, s lent hajtogat-

ja szárnyát már sok magyar,

ANDI az óvatos, KOLOS a

bevállalós, PIROS a vakonddal-háló,

Gyuri a mindig jókedélyû és Gábor a

hegyiember. ANDRÁS és JOE szokásukhoz

híven a másik leszállóból már stoppolnak

is felfelé. A szállítókocsiban szorgalmas

sofõrünk, márkatársam PARODA GYURI,

akinek sikerült nagy meglepetést okozni

tegnap, egy szülinapi tortával. Lent cso-

magol a szombathelyi csapat és ott a

lányom is, sokan meg még mindig repül-

nek, DANI a Hornet Sportot kóstolgatva

biztosan ott ügyeskedik a karcsú, több

mint 2000 méteres sziklaperem felett a

két másik ugyanolyan ernyõvel ZSUZSI-

VAL és ROBIVAL. Onnan már látni Európa

tetejét: a fehér hegyet, a Mont Blanc-t. 

A magyar sarokba szállok. A leszál-

lóban Mészáros Feri kimondja amit gon-

dolok. Milyen régen voltam ilyen jó

csapatban! A sárkányosoknál ez már

olyan ritka. 

Folytatása a 13. oldalon, a Motormadár után

Folytatás a 12. oldalról
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14 A siklóernyõsök

még együtt marad-

nak. Kíváncsiak

egymásra, rám is és

ez nagyon jól esik.

Másnap sárkán-

nyal indulok a

starthelyre, és igazi

szenzációvá válok

árbocnélküli új

madarammal. Körül-

vesznek, filmeznek, fotóznak, mintha

sosem láttak volna még sárkányt. Tetszik

nekik és ezt nem palástolják!

És milyen jól esik nekem, hogy elis-

merik ezt a másfajta szabad repülést is!

Már nem is emlékszem erre az

érzésre. Megborzongat, ahogyan meg-

csodálják szárnyamat. 

Hát igen.

A sárkányosoknál ez csupán egy váll-

rándítás. Hiszen õk már annyi sárkányt

láttak…

Utóirat:

Tasi Gabi remek kis csapatot hozott ki

újra. S bár hiányoztak páran, akik nem

hiányozhatnak egy ilyen túráról, azért

lélekben itt volt velünk ZELE LACI, Nagy

Pista és ennek a közösségnek nagy

pedagógusa: RÓNA. Az õ szaktudásuk és

alaposságuk távollétükben is jelen volt, és

Tasi, ahogyan azt Tõle megszoktuk újra

sokakat tanított meg sok mindenre.

Magam is sokat tanultam itt újra. És végre

láttam azt, amiért egy Szövetségnek

érdemes oktatókat és iskolákat jogosítani:

itt volt az utánpótlás, itt voltak velünk a

jókezû fiatalok. Köszönöm, hogy láthat-

tam õket, köszönöm, hogy itt lehettem. g

GURIGA

FOTÓ: TÓTH ZSUZSI
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MIKE: Hogyan találtál rá a repülésre?
FERI: Tulajdonképpen a repülés talált

meg engem. Már apró emberként, éle-

tem elsõ Pajtás gépével, a repülõ sirá-

lyokat fényképezgettem Tatán, ahol szü-

lettem. Profin csinálták, szinte egyál-

talán nem csapkodtak a szárnyaikkal, és

azt gondoltam, hogy ezt én is meg tu-

dom csinálni. Életemben az elsõ könyv,

amit kiolvastam, A repülõ ember volt.

Tizenhárom évesen megláttam egy

képet egy sárkányrepülõrõl, és tudtam,

hogy megtaláltam, amit kerestem! A ti-

zenötödik születésnapom elõtt egy kicsi-

vel, rábukkantam Tata belvárosában egy

plakátra: „Sárkányrepülõ tanfolyam in-

dul, klub alakul”. GURIGA indította, még

„B” vizsgásként. Ekkor 1978-at írtunk.

Hatvanketten kezdtük a tanfolyamot.

Ma már ebbõl a társaságból csak Guriga

és én repülünk aktívan. Tizennyolc

évesen tettem oktatói vizsgát, s addigra

már erõteljesen versenyeztem is. Igaz

nagyon tehetségtelen voltam, de ezt

szorgalommal igyekeztem pótolni. Még

novemberben is versenyeztünk, amikor

már esett a hó! 60-80 fõs mezõnnyel! Ma

már ez hihetetlen mesének tûnik…   

Mike: Negatív tapasztalatok?
Feri: Néhány éve történt, hogy leül-

tem a Határhegyen a kezdõk közé, ahol

egy önjelölt oktató magyarázta a sár-

kányrepülést. Olyan dolgokat mondott,

aminek egyenes következménye, hogy

valaki balesetet fog szenvedni. Amikor

megkérdeztem tõle, hogy ezt tényleg így

kell-e csinálni, csak annyit mondott:

„Mit ugatsz bele, ki vagy te?” Sajnos

hasonló esetek, elég sûrûn elõfordulnak.

Másik rossz emlékem, ami még élénken

él bennem, az idei EB hibás szervezé-

sének köszönhetõ. A gépek 50 százaléká-

nak legalább egy trapéza eltört, 20 száza-

lékuk komolyan megsérült, a pilóták 10

százaléka súlyos sérülést szenvedett, és

egyikük meghalt. Nekem is volt olyan

versenynapom, amikor teljesen begyor-

sítva tolattam, pedig az én gépem száz-

tízzel megy olyankor. Hátrafelé mentem,

Születési idõ:

1963. augusztus 2. (Oroszlán)

Klub:

ASE, Borsodi Repülõklub, PISE

Státusz: Minden ami elérhetõ…

Feri: „pilóta”

Szárny: Aeros Combat L

Elérhetõség: 06-70-3192506
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16 17halálfélelmem volt. Nyomtam neki

amennyire bírtam; nem baj, ha tolat,

csak merüljön. Minden rutinomra

szükség volt, a sok-sok éves

repülésre, a közel kétezer levegõben

töltött órára, és még így is be kellett

csapódni, hogy az energia elmenjen.

Utána a szél fölemelte, hátára fek-

tette a gépet, és én csak feküdtem

ott, mint a büdösbogár. 

Mike: Pozitív élmények?
Feri: Tavaly részt vettem egy világ-

kupán Horvátországban, Isztrián, ahol

jövõre már elõ EB-t, és 2006-ban EB-t ren-

deznek. Óriási nagyokat repültünk, fan-

tasztikus baráti hangulatban. Szinte azt

sem lehetett érezni, hogy versenyen va-

gyunk, annyira közvetlenül és ember-

ségesen viselkedett mindenki. Mint egy

nagy családban. Nekem ez jelenti

igazából a sárkányrepülést, vagy egyál-

talán „A repülést”. Nagyon szeretném,

ha mindig ez lenne. Ezenkívül nagyon

nagy örömmel telít el, ha látom a tanít-

ványaimat repülni. Jó érzés, mert érzem,

hogy nem hal meg a sport. Az a sport,

amire igazából egész életemben büszke

lehettem. 

Mike: Távlati terveid?
Feri: A világbajnokságra megyek ki,

Ausztráliába. Sajnos a German Openen

nem tudok repülni, mert egy korábban

betervezett versenyre, a Dutch Openre

megyünk. Ezt a hollandok szervezik La-

ragne-ban, ahol már 94-ben az EB-is re-

pültünk, tavaly pedig ott rendezték a

British Opent, amit ÚJHELYI BALÁZS meg

is nyert. Óriási magyar sikernek köny-

veltem ezt el, ami természetesen a sajtót

ugyanúgy nem érdekelte, mint az összes

többi nagy eredmény. Vagy nem tudjuk

magunkat igazából jól menedzselni. Volt

is errõl egy jó kis vicc, hogy a mókus és a

patkány között mi a különbség? A

mókus egy kicsit jobban menedzseli

magát. Valahogy így érezzük magunkat

mi is. Aztán persze jön a

Szlovák Nemzeti Bajnokság,

és sorban a többi fontos

verseny. 

Mike: Egy utolsó gondolat?
Feri: Repülünk belül,

repülünk kívül, repülünk

télen, repülünk nyáron,

repülünk nappal, repülünk

éjszaka, és ha meg kéne

határozni magunkat, akkor

lehet, hogy csak azt mondanám ma-

gunkról, hogy „pilóta”. Nem cifráznám

tovább. Ez olyan, mint a Jonathan a sirály,

vagy A kis herceg, egyszerûen szenzációs.

Ezeket mind pilóták írták. Pilóták, akik

átültették valahová máshová, mindazt

az érzést, ami magát a repülést jelenti.

Csak körül kell nézni, az ismerõseink,

barátaink között, amikor a család

hétvégén kirándulni készül, és meglátják

az eget bambuló családtagot, és tudják,

hogy ennek a hétvégének már reszeltek.

Mert már akkor repül. Már elõzõ este,

amikor bújja a meteor infókat, már akkor

repül. Mert a repülõ embert visszafogni

nem lehet. A pilóta attól pilóta, hogy

repül, és ha nem repül, többé már nem

pilóta. g

Faludi Miklós 

Névjegy: Névjegy: GGRUBERRUBER FFERIERI

A tavalyi Nyikom-kupán láttam õt elõször, és a futó benyomások

alapján félreismertem. Szerencsére most az interjú során, hitelesebb

képek kaphattam róla, ami természetesen sokkal több, mint ez a

néhány mondat.  

ELADÓ! Straton ultrakönnyû movit.

Fesztáv 11,7 m. Üres súlya 127 kg. Min.

sebessége 55 km/óra. Két személy

összeszerelheti max. 10 perc alatt. Ára

650 ezer Ft. tel: (00 421) 4743-81136.

hor-prop@hor-prop.com
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h Vadlúd típusú, egyszemélyes, Trabi moto-

ros trike; Apollo tandem típusú, VW moto-

ros trike; Rotax 503 fõtengely eladó. KICSI

SÁNDOR, 3064 Szurdokpüspöki, Gyöngyösi út

30. Telefon: (20) 561-9415. (3/3)

h Apollo Racer GT kétüléses motoros sárkány

eladó! Motor: Rotax 503/2V (alapmûsze-

rekkel). Szárny: C4M, 15 m2 (nagyjavított,

új vitorlával). Ár: 600 ezer Ft. Tel.: (20)

9929-166. 

h Kétszemélyes motoros sárkány, Hódgépes

trike; Rotax 503DCDI motor C-15TN

szárnynyal 995 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (30)

9244-974, TAKÁCS ISTVÁN (3/3)

Rotax 503/1V

motoros sárkányrepülõ,

CX 1100 Tandem R típusú

szárnnyal, Apollo metálkék,

széles nyomtávú trike-kal, jól

felszerelt mûszerezettséggel

(rádió gps, bukó, intercom)

eladó.

Tel.: (52) 398-479

3/3

Trabant motoros

SÁRKÁNYSÁRKÁNY

tandem üléssel

három tollú Percz sróffal

tranzisztoros gyújtással

CX19-es szárnnyal

dupla karburátorrral

eladó. I-ár: 350 ezer Fteladó. I-ár: 350 ezer Ft

Érd:30/298-0221 

IVOPROP MagnumIVOPROP Magnum

levegõben állítható,levegõben állítható,

3 tollú légcsavar3 tollú légcsavar,,

100 lóerõs motorra,100 lóerõs motorra,

újonnan eladó!újonnan eladó!

Ára: 600 ezer FtÁra: 600 ezer Ft

TTel.: (30) 9343-858el.: (30) 9343-858
2/22/2

RRRRaaaakkkkééééttttáááássss    mmmmeeeennnnttttõõõõeeeerrrrnnnnyyyyõõõõRRRRaaaakkkkééééttttáááássss    mmmmeeeennnnttttõõõõeeeerrrrnnnnyyyyõõõõ

rrrreeeennnnddddsssszzzzeeeerrrreeeekkkk    mmmmoooottttoooorrrroooossss----rrrreeeennnnddddsssszzzzeeeerrrreeeekkkk    mmmmoooottttoooorrrroooossss----

ssssáááárrrrkkkkáááánnnnyyyyrrrraaaa,,,,    UUUULLLL----rrrreeee,,,,ssssáááárrrrkkkkáááánnnnyyyyrrrraaaa,,,,    UUUULLLL----rrrreeee,,,,

mmmmoooottttoooorrrroooossss    ééééssss    vvvviiiittttoooorrrrlllláááázzzzóóóómmmmoooottttoooorrrroooossss    ééééssss    vvvviiiittttoooorrrrlllláááázzzzóóóó

rrrreeeeppppüüüüllllõõõõggggééééppppeeeekkkkrrrreeee....rrrreeeeppppüüüüllllõõõõggggééééppppeeeekkkkrrrreeee....

wwwweeeebbbb::::wwwweeeebbbb::::

wwwwwwwwwwww....uuuuttttrrrreeeebbbboooo....vvvvnnnneeeetttt....hhhhuuuuwwwwwwwwwwww....uuuuttttrrrreeeebbbboooo....vvvvnnnneeeetttt....hhhhuuuu

eeee----mmmmaaaaiiiillll::::eeee----mmmmaaaaiiiillll::::

uuuuttttrrrreeeebbbboooo@@@@vvvvnnnneeeetttt....hhhhuuuuuuuuttttrrrreeeebbbboooo@@@@vvvvnnnneeeetttt....hhhhuuuu

tttteeeellll::::    22220000////555544442222----66661111----99998888tttteeeellll::::    22220000////555544442222----66661111----99998888

KétszemélyesKétszemélyes

Jet-Star trike,Jet-Star trike,

582-es motorral,582-es motorral,

C15TN szárnnyal,C15TN szárnnyal,

teljes mûszerezettséggel,teljes mûszerezettséggel,

22 üzemórával eladó.22 üzemórával eladó.

TTel.: (20) 9146-233el.: (20) 9146-233
2/2

Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy

hirdetéseidet a megjelenés hó-

napjának 2-áig, e-mailen, vagy

telefonon juttasd el hozzám.

SMS-ben nem fogadom hirde-

tésedet. Fizetni a feladással

párhuzamosan, normál postai

befizetési csekken lehet, a kö-

vetkezõ címre küldve: MRSZ,

2042 Budaörs 2., Pf. 8. A csekk

„Megjegyzés” rovatába, kérlek,

írd be: „hirdetés”.

Magyar Bertalan

(beric)

E-mail: beric@index.hu.

Tel.: (28) 514-791;  (30) 9642-652

Új hirdetési
tarifáink

Apró: 300 Ft

(20 szóig, hasábba szedve, ki-

emelés nélkül)

1/6 színes 1500 Ft

1/6 f/f 1200 Ft

1/3 színes 3000 Ft

1/3 f/f 2000 Ft

1/2 színes 4500 Ft 

1/2 f/f 3000 Ft 

1/1 színes 6000 Ft

1/1 f/f 4000  Ft

Apollo Racer GT

motorossárkány eladó!

Szárny: CX,

motor: Rotax 503-as, 

Továbbá egy Racer GT

trike MolSon motorral.

Irányár:

700 ezer  ill. 200 ezer Ft

Tel:30/249-5397

Hatéves 

NNNNNNIIIIIIVVVVVVAAAAAA      111111777777000000000000iiiiii
(akár sárkánytartóval is)

eladó.

SZERENCSÉS BEÁTA

(20) 341-6200

vagy

FERENCI MIKLÓS

(20) 933-5574
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