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KKEREKESEREKES LLÁSZLÓÁSZLÓ

AAZZ ALAPOKTÓLALAPOKTÓL AA CSÚCSIGCSÚCSIG

AA SÁRKÁNYREPÜLÉSSÁRKÁNYREPÜLÉS

VVARÁZSAARÁZSA

MegjelentMegjelent

Ára (brutto): 2500 Ft + postaköltségÁra (brutto): 2500 Ft + postaköltség

Megrendelhetõ Tóth ZsuzsinálMegrendelhetõ Tóth Zsuzsinál

(30) 903-7804(30) 903-7804
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A
Természetvédelmi Hivatal

szakembere szerint az Óbu-

dai Siklórepülõ Park

folyamatosan nõ az ügyetlen startok

és visszaszállások következtében,

valamint azért, mert a segítõk és

nézõk nem tartják be a táblán

meghirdetett követelményeket.

Eközben a TMA is folyamatos

sértegetés alatt áll, ami azért baj,

mert bár a szemünk láttára

sértegetik a légteret a nagygépek – va-

lamiért õk kivételezettek; a jogszabály

betartása számukra nem kötelezõ. 

A magyar légtér kisajátítói is alig vár-

ják, hogy bezárathassák az óbudai

starthelyet. 

Lássuk be, ilyen helyzetben talán jobb

lenne, ha az Óbudáról repülõk jobban

odafigyelnének arra, hogy mi ne adjunk

támadási felületet. 

Lazán és elegánsan visszaszállunk a

startszõnyeg mellé, s hogy mi lesz a jövõ

hónapban, az minket már nem érdekel.

Az a fontos, hogy most nem kell felgya-

logolnom a kocsimért. Azután, hogy hol-

nap elég lesz egy rendõr, vagy egy szö-

gesdrót kerítés, hogy soha senki se re-

pülhessen innen, az már nem érdekel

engem.

Beismerni, hogy kockázat a tudás-

szintünk szerint bepróbálni a visszaszál-

lást, nagy szégyen. Inkább bepróbáljuk –

tévedni emberi dolog. Akkor is, ha utána

már nem lesz hol tévedni.

A fórumokon hatalmas arcok hozzá-

szólásai és megfellebbezhetetlen érvei

keringenek. Ehelyett egy kis belátást és

csendet kérnénk szépen, no

meg aki nem jogosult, attól

azt, hogy hordja el az irháját

Óbudának még a közelébõl

is, ha már nem tellett neki

beszállni a közösbe.

Lehet, hogy holnap már

nem lesz elegendõ azt mon-

dani: ismét tilos a vissza-

szállás, mert néhányan nem

képesek elhelyezni magu-

kat a siklórepülés gyakorlatának hierar-

chiájában.

Lehet, hogy holnap már kevés lesz

ordítani, hogy „öreg, magasan vagy, kot-

ródj már hátra, ne sérts tovább légteret!”. 

És akár hiszi a „Mindigválaszoló”

akár nem, Óbudára nem frappáns érvek

és ötletek kellenek, hanem önismeret,

repülésfegyelem és önmegtartóztatás.

Úgy talán meg tudjuk majd õrizni az

ország egyetlen északkeleti lejtõjét a

szabad repülés számára.

Mi az ASÉ-ból továbbra is szedjük a

McDonalds szemetét, tájékoztatjuk az

ideérkezõket, és szépen kérünk minden

pilótát és növendéket, a starthely jövõje

érdekében, hogy ne segítsék tovább nõni

a starthely nyiladékát. Ne kockáztassa-

nak bizonytalan startot vagy visszaszál-

lást, ami további növénykárt okozhat.

Szóljanak rá azokra, akik figyelmetlenek,

szabálytalanok, vagy károsítják a

környezetet, esetleg szemetelnek, vagy

akik jól láthatóan nem képesek még

innen repülni, de mégis próbálkozná-

nak. 

Szóljunk. Amíg még nem késõ. g
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A Szabad Repülõk Szövetségének lapja

Postacím: 1550 Budapest, Pf. 59.

Fõszerkesztõ: KEREKES LÁSZLÓ

Tel.: (20) 364-6921

E-mail: laszlo.kerekes@hmth.hu

Szerkesztõ, tipográfius:

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:

KEREKES LÁSZLÓ. Tel.: (20) 364-6921

Tervezett megjelentetés havonta, lap-

zárta az adott hónap 2-a. Kiadványunkat

a hazai szabad repülést támogatók részére

küldjük, névre, címre postázva. A támo-

gatást a fenti címre normál postai csek-

ken befizetve, vagy az Amatõr Sik-

lórepülõ Egyesülethez egyéb módon lehet

eljuttatni. Mértéke negyedévre 1200 Ft,

félévre 2200 Ft, egy évre 4000 Ft.

A címlapon:

A Tenkes lába kupolakamerából

Fotó: LUPUS

Meg tudjuk-e tartaniMeg tudjuk-e tartani

Óbudát?Óbudát?

KEREKES LÁSZLÓ

15%15%
A FOREX autóalkatrész és akkumulátor

nagykereskedés kis kék kártyákkal látta

el a siklórepülõket, 15 százalékos ked-

vezményt nyújtva azoknak, akik 2005-re

siklórepülõként befizettek az MRSZ-be

(s ezzel hozzájárultak a sportalaphoz).

Aki nem kapta meg ezt a kártyát a

liszenszével, az nyugodtan reklamáljon

klubjánál, vagy Tóth Zsuzsinál (30-903-

7804), mert jár neki. Forgó Szilárdék cége

ezzel támogatja a hazai siklórepülést.

Végre egy kezdeményezés, ami ad a sik-

lórepülõ sportnak és nem elvesz abból.

Reméljük, mind több hasonló akció

részesei lehetünk, mert így mintegy vis-

szakapjuk a sport és a starthelyeink

támogatására befizetett pénzt. Olyan ez,

mintha egy aprólékosan tervezett szpon-

zori juttatást kapnánk.   

Köszönjük, és gratulálunk az

ötlethez!
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Január 28-án az angliai Lanvollonban

megtartotta éves ülését az Európai Sikló-

repülõ Unió (European Hanggliding and

Paragliding Union). A jelenleg 13 tag-

országot számláló európai siklórepülõ

szakmai szervezet megfogalmazta szer-

vezeti filozófiáját, bizottságokat hozott

létre, valamint döntéshozatali mechaniz-

musát az Európai Légisport Szervezet

modelljéhez igazította. Február végéig

az ezzel kapcsolatos tervezetet köröztet-

ni fogják. Az ülésen azonban eldöntötték

a következõket:

Elfogadták az elnök és a fõtitkár

beszámolóját és a 2004-es költségfelhasz-

nálást. Meghatározták a tagdíjfizetés

módját és határidejét. Új tagként fel-

vették Szlovéniát (a Szlovén Szabad

Repülõk Szövetségét) és Hollandiát (a

holland PG+HG szövetséget). DANIEL

RINERT jelölték új elnöknek és KLAUS

TANZLERT fõtitkárnak. HP FALLENSEN lett

a gazdasági vezetõ. Létrehozták a Biz-

tonsági és Képzési Bizottságot, hogy elõ-

mozdítsák a közös biztonsági követel-

ményeket és képzési gyakorlatot, a bal-

esetek elemzése és a megelõzés érde-

kében. 

Az ülésen alakult egy légialkalmas-

ság-munkacsoport amely február végére

ígéri az elsõ javaslatát a munkacsoport

mûködési rendjérõl. Úgy tûnik a légial-

kalmasság és a biztonság kérdése és ezek

vizsgálata a jövõben egyik központi kér-

dése lesz az Európai Siklórepülõ Unió

üléseinek. 

Környezetvédelmi munkabizottság is

született, amely elkezdte gyûjteni és

publikálni azokat az információkat, ame-

lyek alapján szeretnék tanulmányozni és

bemutatni, hogy használt területeinken

milyen hatások érvényesülnek.

Megalakítottak egy légtérbiztosságot

is, valamint az új fõtitkárt delegálták az

Európai Légisport bizottságba. 

Az Európai Siklórepülõ Unió keresi a

kapcsolatot valamennyi siklórepülõ

szövetséggel, és az EHPU tagjai megkap-

ták a jogot arra, hogy az EHPU logoját

használhassák.   

Miért is volt ködös ez az ülés?

Nem csupán azért, mert Angliában volt.

Hanem mert a Szabad Repülõk Szövet-

sége legális mûködésének hátráltatása

miatt hiányoztak azok a pénzforrások,

amellyel az ülésen részt vehettünk

volna, és sajnos azt a szándékot is ha-

lasztanunk kell, hogy magyar szervezet

tagja lehessen ennek a kezdeményezés-

nek. Jó szokás szerint majd utolsóként

fogunk belépni, mert az itthoni klubok

inkább a kivárásra rendezkedtek be, és a

bizonytalan kedvezõbbre nem cserélik

fel a már megszokott biztos rosszat.

Így nem tudjuk, mikor válhatunk mi

is részévé a siklórepülésben az európai

döntéshozásnak, és tagjává annak a

szervezetnek, amelytõl a hazai, minket

érintõ anomáliák megszüntetéséhez a

szükséges információkat várjuk.  

Maradunk a jól megszokott hazai

bizalmatlanságon alapuló patópálság-

ban. g
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BeszámolóBeszámoló

egy ködös EHPU-ülésrõlegy ködös EHPU-ülésrõl

MEGHÍVÓ

A Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet (PoLéBiSz) a Budapesi

Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Általános és

Felsõgeodézia Tanszékével közösen nyílt szakmai fórumot szervez a

mûholdas navigáció és a repülésbiztonság összefüggéseirõl,  2005. április

2-án (szombaton), 9.30 órai kezdettel. Helyszín: 1111 Budapest, Mûe-

gyetem rakpart 3,  Központi épület, mf. 16, Oltay terem

PROGRAM

Köszöntõ: DR. ÁDÁM JÓZSEF akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár, Budapesti

Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar, Általános és Felsõ-

geodézia tanszék

Megnyitó: MÉSZÁROS LÁSZLÓ,  igazgató Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

A térképészet és az ûrtechnika

Földünk adatai. A tudomány és a technika új útjai. DR. ÁDÁM JÓZSEF tanszékvezetõ

egyetemi tanár BME Általános és Felsõgeodézia tanszék.

A földméréstan jelene. GPS a gyakorlatban. A pontossági kérdései. BARTHA CSABA

geológus, Országos Geodéziai Intéze

A hazai térképészet gondjai. GPS anomáliák. SIPOS GYÖRGY alezredes, Honvédelmi

Minisztérium Térképészeti Hivatal

Új utakon a rádiónavigáció

A hõskor: DR. VARGA GYÖRGY

Nagygépes GPS navigáció. MÓNUS FERENC osztályvezetõ, Polgári Légiközlekedési

Hivatal

Kisgépes GPS navigáció. NAGY OLIVÉR légiforgalmi tiszt, MALÉV

A GPS repülõ rendezvényeken. Feladatkitûzés és sport-teljesítmény értékelés ma 

a Nemzetközi Repülõ Szövetségben (az FAI-ban)  és a Magyar Repülõ Szövetségben

(az MRSZ-ben)

Vitorlázó loggerek. KASSAI BÉLA, az MRSZ vitorlázó Szakbizottság tagja

Precíziós és rally repülés. GYÕRFI ÁRON, MRSZ Precíziós Repülõ Szakbizottság

Ballonrepülés. NÁDHÁZI FERENC és PAÁL DÁVID, a Ballonrepülõ Szakbizottság tagjai

Sárkány- és siklórepülés. KEREKES LÁSZLÓ, az MRSZ Siklórepülõ Szakág vezetõje

Ultrakönnyû repülés. DR. ORDÓDY MÁRTON, az MRSZ UL szakbizottság tagja

Támogatóink

A GPS mint áru. FILEMON JÁNOS, a GARMIN GPS gyártó vállalat képviselõje

A részvétel díjtalan!

A rendezvény befejezésének várható idõpontja 14.30 h 

Az elõadók és a támogatók bemutatása a http://www.casb.hu/ honlapon.
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Idõpont: Helyszín: Idõtartam: Pontsz. Tanúk:

07.04. Eged 53 perc 1060 pont Kerekes László, Tóth Zsuzsanna

07.09. Újlaki 7 perc 350 pont Kerekes László, Tóth Zsuzsanna

09.05. Óbuda 48 perc 960 pont Kerekes László, Tóth Zsuzsanna

09.11. Bérhegy 99 perc 1980 pont Homonnai Dániel, Énekes Adrienn

09.19. Mókushegy 7 perc 350 pont Homonnai Dániel, Kardos István

09.30. Újlaki 18 perc 900 pont Kerekes László, Tóth Zsuzsanna

10.03. Újlaki 9 perc 450 pont Homonnai Dániel, Kerekes László

10. 04. Mókushegy 40 perc 800 pont Kerekes László, Kardos István

10. 08. Mókushegy 3 perc 300 pont Homonnai Dániel, Énekes Adrienn

12. 30. Újlaki 3 perc 300 pont Énekes Adrienn, Ádám Judit

287 perc 7450 pont

2. Nem nevezett

Rozsdás Nagykarabiner Díj 2004.

1. Kerekes Nóra Eredményei:

Évközi verseny növendék jogosítású  siklórepülõknek siklóernyõs és

sárkányrepülõ kategóriában.

A verseny célja: ösztönözni a növendékek repülését, összemérhetõvé

tenni teljesítményüket.

A verseny helye: Magyarország határain belül, legális starthelyekrõl

repülve. 

A verseny ideje: 2005. április 1-tõl december 31-ig.

A verseny feladata: idõtartam repülés.

A verseny értékelése: évközben leadott eredmények alapján folyamatosan, közzétéve a

www.siklorepules.hu honlapon, valamint havonta a Madártollban. Cél a valóban megrepült

teljesítmények összehasonlítása! 

Értékelés: 1-5 perces idõtartamok percenként 100 pontot érnek, további 6-30 percig 50 pont

percenként, azután 31-180 percig 20 pont percenként, 181 perctõl minden további perc 10

pont. Egy napon csak egy repülés vehetõ figyelembe.

A teljesítmények igazolása két szemtanúval történhet. A teljesítményeket idõtartam iga-

zoló lap küldésével postán, személyesen, vagy E-mail útján lehet az értékelõkhöz eljuttatni.

Ezen szerepeljen a növendék neve, klubja, oktatója, és a repült idõtartam, amelynek mért

idejét két tanú igazolja. A beadási határidõ a teljesítményt követõ 5. nap.

Év végén startkönyvet le kell adni, adattartalom: név, dátum, start/leszállás helye és az

egyik idõpontja, repült idõ.

A verseny díjazása: oklevél az I. - II. – III. helyezettnek, a gyõztes egy következõ évi általa

kiválasztott hazai verseny nevezési díját elnyeri, valamint a következõ évre birtokolhatja a

Rozsdás Nagykarabiner vándordíjat.

Nevezés: az elsõ teljesítmény igazolás beadásával történik. Postacím: MRSZ 1550. Budapest

Pf. 59., Email: laszlo.kerekes@hmth.hu.

Eredmények közzététele: a leadott teljesítmények teljes adattartalmával táblázatosan

történik.

Reklamáció/óvás: aki a leadott repülést vitatja, tanúval óvhat, ha jelen voltak a megadott

helyen és idõpontban. Óvási határidõ a közzétételtõl számított 30 nap.

AA
júniusi Madártollban kife-

jezetten a növendékeknek hir-

dettünk versenyt. A verseny

célja az lett volna, hogy ösztönözze a nö-

vendékek repülését, összemérhetõvé

tegye teljesítményüket. Lányom komo-

lyan vette a felhívást, bár nem tartozik

azok közé, akik rongyosra repülik ma-

gukat. Sikerre nem számított, de azért

összegyûjtötte eredményeit, amelyeket

itthon repült. Számára a Pilis, a Naszály,

a Szársomlyó tiltott helyek, a Nyikom

drága volt, a Tokaj messzi. Így maradtak

a kommersz terepek kevés repüléssel.

Év végén csalódottan vette tudomá-

sul, hogy a felhívást egyedül õ vette ko-

molyan. Kérésemre azért beadta a szük-

séges adatokat.

Egyszemélyes versenyét magam

fogom szponzorálni, és a díjakat: egy

régi rozsdás karabinert és egy szép

oklevelet majd átveheti tõlem. És

ahogyan a kiírásban volt, egy általa

választott verseny nevezési díja is dukál

neki. Remélem azt is ki tudom majd

fizetni.

És remélem, jövõre a kezdõk legalább

annyira lelkesen jelentkeznek majd az

utánpótlás rendezvényekre, mint ami-

lyen szeretettel és lelkesedéssel egymást

gyõzködve fogalmaztuk meg ezt az

egyszemélyesre sikeredett versenyt,

amelynek hagyományõrzõ mivoltát –

úgy tûnik – már csak a vének tudják

értékelni…  

A verseny végeredménye: I. KEREKES

NÓRA. Második helyezett - nem nevezett.

Nem baj Nóri, legalább magadnak

repülj! (GURIGA)

AAAAAA      RRRRRRoooooozzzzzzssssssddddddáááááássssss      NNNNNNagykarabineragykarabiner Rozsdás NagykarabinerRozsdás Nagykarabiner

Vándordíj, 2005.Vándordíj, 2005.

nnnnnnyyyyyyeeeeeerrrrrrtttttteeeeeesssssseeeeee

Ismét idõsebbek (érettebbek) lettünk egy évvel, és ismét eljött az adóbevallás

foglalatossága. Vannak, akik a napokban adják le papírjaikat, és talán még nem késõ

felhívni a figyelmet a SÁRKÁNYREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNYRA, mely készséggel elfo-

gadja azokat az 1%-okat, amit más fontosabb helyre nem küldtetek el. A név ne

tévesszen meg, ernyõsök is hasznosítják! A tavalyi propaganda hatására nõtt a befolyó

összeg, és ezzel a kifizethetõ pénz is. Meg lehet környékezni ismerõsöket is, ahogy

magam is teszem. Az alapítványról minden megtudható a www.daidalosz.uw.hu

oldalon (komplett útmutató és felajánlási lap letölthetõ az Aktualitások címszó alatt).

Sárkányrepülésért alapítvány 1901390 -1-42. 

Köszönettel: VARGA LÁSZLÓ képviselõ, BARÁTH ZOLTÁN ügyvezetõ
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Most van a megnyitó, evés-ivás.

Holnap versenynap, a gépemen van

még mit hangolni, mert olyan kor-

mányerõ van, hogy abba belefárad

az ember. Viszont van kocsi, sofõr,

jól mûködõ rádió (MURÁTI JÓZSINAK

köszönhetõen), sõt CDMA rendsz-

erû mobiltelefon.

A lényeg, hogy tegnap végre

repültem a hosszú szopás után,

hiszen egy hete vagyok már

Ausztráliában. Sajna, december 30-án

délután érkeztünk meg Sydney-be.

Mivel baromira nem volt végig-

gondolva, hogy mit, hogyan hajtunk

végre a versenyre utazás érdekében

ismételten el kellett töltenem négy napot

ezen a helyen. Mert: 31-e óév, senki sem

dolgozik, 1-e újév, senki sem dolgozik, 2-

a vasárnap senki sem dolgozik. Ennek

ellenére bizonyos bérautós cégek nyitva

voltak, de az évvégi ünnepségre ide-

sereglõ embertömeg miatt értelmes autót

egyáltalán nem lehetett bérelni. Az

egyetlen bérelhetõ jármû egy KIA volt,

egy kis fos. Tetõtartóra a ter-

vezõk nem is gondoltak, a

tetõt a fellépõ maximális

légellenállás mértékének

megfelelõre építették. 

Lekötöttük a négy

sárkányt a létezõ összes,

kiálló és stabilnak tûnõ

lehetõséget felhasználva.

Beraktuk a cuccokat, és

beültünk négyen. Wagga-

wagga repülõtéren beült a sofõrünk meg

a csomagjai. Ekkor már nehezen lehetett

becsukni az ajtókat, mert a csomagok a

létezõ összes nyíláson ki akartak jönni.

Tettünk egy 130 km-es kitérõt Deniliquin-

be, hátha tudunk repülni. Sajna, nem

lehetett, mert be kellett volna nevezni a

versenybe, ami 195 dollárt kóstált (plusz

légivontatás). Úgyhogy 870 km autó-

kázás után du. 5-kor megérkeztünk Hay-

be. Ekkor már nem voltam annyira bein-

dulva, hogy a zárt felhõzet alatt vonód-

jak egyet (reggel 4-kor indultunk, mint-

egy 2 órányi alvás után). 

Még aznap este elintéztük a szük-

séges dolgokat, így másnap már, a 40- 50

km-es szél ellenére, muszáj volt kimen-

nem a placcra, hogy kipróbáljam a gépe-

met (a többieknek valahogy nem volt

kedvük kijönni sem). Levettem a kocsiról

a sárkányt, és óvatosan bekukucskáltam a

szivacs alá, amire a gépeket raktuk. Jól

láthatóan a tetõ felvette a sárkányok

alakját, lavórformát alakítva. Gép felrak,

kocsiba be, vissza a szállásra, összes gép

le: tetõ panggggg! vissza. 

Ekkor idõ: 5 óra, szél talajon: 40

km/óra. Úgyhogy inkább kitakarítottuk

a remek bérautót, hiszen egy srác éppen

ment vissza Sydneybe, így nem kellett

buszoznia, és mi is megoldottuk a vis-

szaszállítást.

Na, most jön a lényeg:

Január 6-án reggel erõsen be volt

borulva, és elég jól fújt a szél (Attila még

esõt is vélt látni a horizonton, de õ most

jött Deniliquinbõl, úgyhogy nem volt

nagyon motivált). Az idõ lassan tisztult,

úgyhogy fél 3-kor kimentünk a placcra,

talán lesz valami. Szél az volt, kb. 25-30

km, úgyhogy 300 m-en leszakadva egy

gyenge fosban sodródtam a nagy büdös

puszta fölött. Fél négy lehetett. Aztán

csak felhõalapra kerültem, és már húz-

tuk is neki. Ekkora az idõ olyan jól kitisz-

tult, hogy a baromira jól kinézõ felhõutas

nemlehetleesni kategória felsõ részébe

sorolhatjuk. Na, ezért jöttem én ide!

Olyan jó, amikor 110 körül mutat a GPS

siklás közben, az emelések 2,5-3,5 között,

nagyok, és közepesen simák. 

Elõször azt beszéltük meg, hogy 64

km-t megyünk (az elsõ útelágazóig),

majd már arról volt szó, hogy tovább ezen

az úton az elsõ faluig (kb. 110 km), majd a

következõ útelagázóról volt szó (149 km).

Aztán abban maradtunk az ATTILÁVAL

(ezt a többiekkel már nem közöltük),

hogy a West Wyolong road felett addig

toljuk magunkat, ameddig bírjuk. 

Kb. 70 km-nél, egy kék lyuknál Attila

otthagyott; õ magasabban volt, úgyhogy

egyenesen ment, én egy kicsit dél felé

kerültem, ott volt egy szétesõ felhõ. 700

m-en kb. 15 km-re a mûúttól talán már

elkezdhettem volna megszeppenni, de

egy vajsima 2 m visszaállította a lelkiál-

lapotomat, úgyhogy 1500-on otthagytam

azt a gyenge fost. 149-nél megtekintet-

tem az útelágazót, de 1100 m-rõl hülye

lennék leszállni (az idõ azért elkezdett

szétesni fél hét felé). A kb. 7 órakor fogott

3,5 m-es emelés széles mosolyt csalt az ar-

comra, noha fogalmatlan voltam a vissza-

szállítás felõl. Nem is érdekelt, valahogy

csak lesz. Fél 8 felé kék ég alatt +700-ról

nem láttam semmilyen települést to-

vábbnézve az út mentén, úgyhogy an-

nak ellenére, hogy csak 194 km-t repül-

tem, leszálltam magam alá egy tanyánál. 

Nem rossz.

Vigyorogtam mint a tök.

Bertók a pusztában 20km-kel odébb.

Az autó meg Hay-ben, még nem bírtak

elindulni… Közben odajött egy farmer

és muszáj volt három sört vele együtt

meginni. Ekkor a helyzetem ellenére

ismét vigyorogtam. A farmer anyukája

bepattant a kocsiba, és elment az Atti-

láért. A felesége vacsorát csinált nekünk.

Ettünk-ittunk, negyed háromra haza-

értünk, úgy ahogy volt felborultunk,

bealudtunk.

(…)

Ez a nap elég gyengén sikerült, viszont jót

repültem. Kiírtak észak felé az elsõ falut,

Ivanhoe-t. 183 km körül benne egy for-

dulóponttal, hogy az embereket a mûút

fölött tartsák. Egyébként a pályán az

inhomogenitást az alattunk futó út törte

meg, meg két helyen valami vízfolyássz-

erût kereszteztünk. Én a második kapun

léptem ki, és 6 perces késéssel, mert azt

hittem, hogy a mûszerem órájához 10 órát

kell adni. Pedig csak kilencet, mivel az

nyári magyar ez itt meg téli ausztrál.

HHHHHaaaaayyyyy HHHHHeeeeellllllllllooooo!!!!!     PPPPPeeeeedddddrrrrrooooo     kkkkkééééérrrrrttttteeeee,,,,,     hhhhhooooogggggyyyyy     ííííírrrrrjjjjjaaaaakkkkk     eeeeerrrrrrrrrreeeee     aaaaa     cccccííííímmmmmrrrrreeeee     vvvvvaaaaalllllaaaaammmmmiiiiittttt.....

AAAAAlllllááááábbbbbbbbbb     aaaaa     vvvvvaaaaalllllaaaaammmmmiiiii.....

UJHELYI BALÁZS

Fotók: A SZERZÕ,

BERTÓK ATTILA
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13Azért nem jöttem erre rá a levegõben

mert elsõ vontatásra 20 m-en a kioldóm

valamiért oldott, és ez pont az a maga-

sság, amelyrõl egy porördögökkel tûzdelt

placc fölött nem akarsz már fordulózni.

Ezért egyenesen siklottam, majd cipel-

tem. Jó sokat. Nem akartak visszaengedni

a sorba, de sikerült elég jól adnom a

hülyét, hogy az általuk adott sza-

kadóelem hibás volt (nem is õk adták, sõt

nem is szakadóelem-baj volt). 

Belépõs volt az indulás, 50 km-es kör

a fordulótól. Elmentem elég jól nyugat-

nak, mivel a szél nem teljesen déli volt,

hanem inkább D-DNy. Így jobban hát-

szélbe tudsz menni az idõmérõs szakas-

zon. Elég jól leszopódtam, kb. 300 m-re a

pampa fölött, két jóval magasabban te-

kerõ boly között, amikor felüvöltött a

varió, és 4 m-ben, egészkörön estem fel.

Olyan jó pozícióba kerültem (1900 m),

hogy nem akartam várakozni, 6 perc

késés nem izgi, fõleg ha nem biztos,

hogy az idõ kifingásáig beérek, mivel 3

óra helyett én 4 órát gondoltam. A valót-

lan tényen alapuló döntésemet kb.

húszan követték. Lehet, hogy túl sokat

szopódtak már elõtte az 1300 körül

legyengülõ fosokban. Sikerült az idõben

kilepõ boly alá bemenni kb. 20 km után,

viszont nem sikerült az õ termikjüket

megcsípni. Ekkor kezdõdött egy

elhúzódó szopódás alacsonyan. Képte-

len voltam pozícióba kerülni, csak

sodródtam mindenféle szarban. A for-

dulópontra sikerült összeszednem

magam, egy szakaszon elég jól mentem,

de 200 m-rel a kopár felszín fölött csak

megint egy méterben körözgettem. 1000

m-en eluntam, és kicsit odébb elfogtam

egy sima ötöst, ami nagyon hiányzott

már a mai napra. Innen a célig tök jó

volt, mert nem volt fostorgás, csak

bumm 4 m, bumm 3,7m, aztán parketta.

Sajna a gépem nem megy elég jól, a 24

km-es végsiklásban egy osztrák gyerek

egy Laminarral csúnyán lesiklott. Elég jó

volt a mai nap egy kék inverziós idõhöz,

és a 10 km-es hátszélhez képest. Holnap

kicsit csavarok meg lefele a határolókon.

Ha már eléggé fosol, akkor megy eléggé

jól a cucc.

(…)

Tegnap teljesen kész voltam; vagy beet-

tem valamit tegnapelõtt, vagy napszuri.

Éjjel mindent kiokádtam, remek volt.

Nem éppen kirobbanó erõvel ébredtem.

Sok mindenhez volt kedvem csak sár-

kányrepüléshez nem. Az idõ megegye-

zik a tegnapelõttivel(kicsit ritkább, de

erõsebb szél), a feladat is (+1 for-

dulópont, hogy jobban az út fölött men-

jünk). Iszonyatos küzdelem árán kinyi-

tottam a gépemet, beöltöztem és

elpróbáltam az „állvédõ feltolása, majd

hányás” mozdulatsort, nehogy a levegõ-

ben derüljön ki, hogy ennél a sisaknál

csak az állvédõbe lehet okádni. 

Befeküdtem a dollyba, a szél tök

keresztbe fújt, és egy ordenáré nagy

porördög dühöngött 200 m-rel odébb.

Azért ezek nyomtak, hogy menjek. Mond-

tam nyugi, elmegy a porördög, minden

oké lesz. Így lett, csak a szél lett gyanúsan

kicsi. Mikor elszakadtam a földtõl, és a

motoros eltûnt az égbe, lógtam utána,

majd beesett alám úgy, hogy egybõl lesza-

kadtam. Ide nem elég a 80 kg szakadó,

viszont ha kitörsz, akkor az kell. Igazából

itt a Dragonfly a megfelelõ, az sokkal

finomabban húz. Szóval 83 m-en lesza-

kadtam, de egy pillanatig sem gondolkoz-

tam, mi legyen, csak körbe-körbe kellett

menni: 1,5 m, 2 m, 2,7 m, sirály A kapunál

õrült tömeg, mindenki ment a háromórá-

sival, csak néhányan maradtunk. 

A feladaton csak húztuk-tekertük,

elég jól ment az elsõ 70 km, de utána le

400 körülre, ahol gyanúsan eléggé

bugyogott, eléggé nagy területen. Ki is

szabadult rövidesen az 5 m. Jól esett. A

cél elõtt 60-nal már nagyon odavoltam,

minden bajom volt, és megint nem na-

gyon volt meg az anyag, ketten meg is

léptek tõlünk. A környéken elég sok

sárkány volt, de mindenki csak olyan

egyméteres szarokat tekert. 400 körül,

viszont 2,5-re akadtam, az jó is volt. Hár-

man kiemelkedtünk benne, a sok ember

jött be alánk, de ott már semmi nem volt.

Sikerült a következõt is jól kicsípni, meg

az azt követõt is (3 majd 4), így elég sok

embert befogtam, és egyszerre (pár

percen belül) vagy 10-en zúztunk a

célba. Végül idõben elég jót mentem, de

mivel egy negyeddel kesõbb indultam,

nem lett olyan jó a pont. 

A csukás egy horror volt, többször

leheveredtem a géptokomra (itt nem

tudsz a fûbe heveredni, mert az nincs,

helyette van viszont száraz tüskés

genyó), hogy erõt gyûjtsek. Közben

kellemesen fújta a szél a port bele a

számba. Remek volt!

(…)

Ma elég gáz a helyzet, mert az a norvég

srác, akivel tegnap este itt futólag né-

hány szót váltottunk, meghalt. Start után

kitört a gépe balra, de megfogta. Aztán

megint kitört, és nem tudta megfogni, de

nem is oldott le, még akkor sem, amikor

már 90 fokra volt a vontatógép. Ekkor

viszont leszakadt (vagy kioldott), és a

felgyûlt energiát egy wingoverbe adta,

amelynek a legnagyobb sebességû, füg-

gõleges oldalán jött a föld. 

(…)

Ma végre megint repültünk. Már nagyon

kezdtem unni a strandot meg a hekilab-

dázást. Nem tudom megérteni minek

kell az ablaknyitás elõtt 1 órával eldön-

teni a feladatot, anélkül, hogy

felküldenének egy dragonfly-t. Ma adtak

egy villamos-kapaszkodó alakút, el kel-

lett menni hátszélben 64-et, aztán onnan

egy 22-22-32 oldalú háromszög. Az idõ a

fos Hay idõ volt, alacsony inverzióval,

25-30 km széllel, max 3m- es termikkel.
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15A baj csak az, hogy 1200-ról, nem biztos,

hogy eléred a következõ 3 m-t is, úgy-

hogy 300-on baromira tekertük az egyet

is. Szokásomhoz híven alacsonyan lesza-

kadtam, de semmi nem volt ott. A start-

tól kb 1 km-re emelkedett valaki, de nem

túl biztatóan, és ha nincs ott, akkor

cipelés, mert nem érek vissza. Berizikóz-

tam és bejött. Eléggé utálok vontatni

ahhoz, hogy ennyi beleférjen. Az idõ tök

fos volt. Hat-hétszázra tudtam emelked-

ni 1-1,5-ben. Viszont egyre többen let-

tünk. A végén már nagyon-nagyon

sokan. Az idõ viszonylag sima volt, de

annyi gép volt körülöttem, hogy

állandóan rázott valakinek a turbulen-

ciája. Így töltöttem mintegy másfél órát,

mire kimentünk a startkapun. Nem az az

idõ volt, amikor tolod magadat elõre.

Aki elõrement, mindig beszopta, mire

megtalálta a jót, pont ezren odaértek.

Nekem viszonylag sima volt, elég jó

helyzetben voltam az elsõ fordulópontig,

amely után 300-on köröztünk a sem-

miben. Viszont olyan jól kialakult utána,

hogy a hihetetlennek tûnõ 700 m-es ma-

gasságba jutottam. A második forduló

után jött csak a java. 22 km oldalszeles

reszelésben mindenki összeszopódott,

egymást akadályozva, de ez még viszony-

lag könnyen megoldható volt, ennek

ellenére folyamatosan hullottak az

emberek.

Az utolsó fordulópont elõtt sajna nem

sikerült elég jó helyzetbe kerülnöm, kb.

800-on fordultam. A szembeszeles

száron az elõrejutáshoz min. 2,5-3 m ter-

mik kellet. Én ott is hagytam, amit fölöt-

tem tekertek, és mentem elõre, de igen

alacsonyra kerültem, és ezért elmentem

a kurzustól, majd hátszélben vissza-

mentem egy másik bolyhoz, akik 1 m-t

tekertek. Az 1 m pont arra jó, hogy

ugyan levegõben maradsz, de egyre

távolabb kerülsz a céltól. Itt viszont nem

azt díjazzák, hogy jó sokat tudsz fent

maradni, hanem azt, ha jó keveset. Sike-

rült a fordulópont mögé visszasodródni,

utána siklani egyet, és a siklás végén már

majdnem visszaértem oda, ahol megfor-

dultam, viszont most ki kellet tolni a

trapézt, mert jött a föld. Mindegy, az a

pár km nem hiszem, hogy sokat fog vál-

toztatni az eredményen, max. 20-30 pon-

tot. Végül a 145-ös feladatból 115-öt

toltam, összesen majdnem 5 órát repül-

tem, jól eltelt a nap. Teljen a többi is

legalább így!

(…)

A 4. nap elég jól sikerült. A végén lehetett

volna egy kicsit több szerencsém, sosem

voltam ilyen közel ahhoz, hogy napot

nyerjek. Nagyon gyenge, inverziós na-

punk volt, 1700-ig emelkedtünk, és az

emelések sem voltak fényesek. Szél

zérus, de 193 km-t adtak keleti irányban,

két törésponttal. 

Mindenki ott várakozott a startka-

puban, annak ellenére, hogy valószínûsít-

hetõ volt, hogy a feladat nem megrepül-

hetõ. Ez a jelenlegi remek pontozási

rendszerbõl következik. Aki a következõ

kapun megy ilyen gyenge idõben könnye-

dén utoléri az elõtte negyedórával elin-

dultakat. A második kapun már elég

sokan kimentünk. Annak ellenére tettem

ezt, hogy biztosan tudtam, hogy

utolérem a többieket egy következõ

kilépéssel. Szerintem legalább 30 perces

kapu kellene ilyen idõben. Az elsõ

emelést 800 körül fogtuk, és végig ala-

csonyra kellett siklani. Jó, hogy nem vet-

tem pulcsit sem, csak póló-speedarms.

23 fok volt az inverziónál.

Végig az „utolsó pár elõre fuss” játék

ment, mindig utolérte a jobb pozícióból

elõre menõket a boly. Én az elsõ forduló-

pontnál mentem legelõre, be is szopód-

tam. Átment mindenki a fejem fölött,

viszont alul már megvolt nekem a 2,5 m.

Õk 3 km-rel továbbmentek, és tekerték a

gyenge fost. Így megint elõre kerültem,

de ott nem volt semmi erõs, úgyhogy

megint utolértek. A második for-

dulópont után lementünk nagyon

durván alulra. Mindenki az életéért

küzdött. Kb. 40 gép volt 400 m magasan

egy fél méteres emelésben. Folyamatos

káromkodást lehetett hallani. Izgis

felvételt lehetett volna a földrõl készíteni

(persze hanggal). Az idõ egyértelmûen a

végét járta. 800 m körül mindenki tovább-

indult. Ekkor már nagyon figyeltem,

hogy hátulra-magasra kerüljek, mivel

még 80 km volt a célig (biztosan teljesít-

hetetlen a feladat). A következõ volt az

utolsó jó emelés. Az emberekben mû-

ködött a versenyláz, és amikor a 2-es

emelés 1 m-re gyengült, mindenki elin-

dult. Én maradtam, és még kb 300 m-t

emelkedtem. A boly közben odaért egy

dombsorhoz, és egy 20 cm-ben szopód-

tak. A dombok tetejét nem is érte el a

csapat 80 százaléka, szépen leszálltak.

Az OLEGGEL és egy holland sráccal

emelkedtünk a dombtetõrõl. Már több

mint öt órája repültem, eléggé ki voltam

mar száradva, jó lett volna leszállni. Si-

került 1200 m-re felmenni, de nagyon

kevés esélyét láttam további emelé-

seknek. De 700-on még egy emelés jött,

majd hárman siklottunk egymás mellett.

A holland gyerek beleszaladt 300 m-en

egy elég jó emelésbe. A termik viszont

annyira rövid volt, hogy mire én

odaértem, õk az Oleggel 300 m-el feljebb

kerültek mint én. Azért még én is

emelkedtem kb. 400 m-t, majd végsiklás. 

Az utolsó fél órában a rádióban

folyamatosan mondtam, merre vagyok,

mivel ezen a részen pont nem volt út

amelyik alattunk futott volna. Való-

színûsítettem, hogy a semmi közepén

fogok leszállni. Noha az elején meg-

beszéltük a fiúkkal, hogy mindig a legel-

sõt követi a sofõr (ez biztosítja a leggyor-

sabb hazaérést), LENKA a második for-

dulónál kereste a NIZNERT, mikor leszáll-

tam. Sajna, kis csapatunk nem igazán

mûködik, ezek a fiúk borzasztóan

lassúak, viszont a sofõrünk velük

foglalkozik, csináljanak akármit. Egy

ilyen helyen nagyon fontos az össze-

szokott, hasonló tudású pilótákból álló

csapat, különben mindig hosszú a nap.

Sikerült félkettõre hazaérnünk.

(…)

Hát ezt ma jól elintéztem. 5 km-re a céltól

beleálltam a földbe. Ma is Ivanhoe-t

adták. Ma is kék fos inverziós idõ volt,

1500-ig tekertük. Ma is negyvened-

magammal repültem a feladat végén,

amikor már kezd beszarni az idõ. Nem

élveztem. Viszont a végén, kezemben

volt a döntés, hogy nagyon jót menjek. 

Na de az elejétõl: félháromig ment a

pöcsölés, hogy repüljünk-e, mert eléggé

fújt a szél. Csuda érdekes startom volt, a

beszarásjelzõ rendesen felvillant! Ami-

kor ugyanis mondtam, hogy go-go-go

(itten ezt kell mondani, ha menni

akarsz), és a dragonfly megindult, kicsit

leért a szárnya szegénynek a földre, mert

túloldalt elkapta a porördög. A szél

abban a minutumban 90 fokot fordult, és

elég jól fújt. Én már elõre kimentem jobb-

ra, de még így is érdekes pozícióban

emelkedtem el a földtõl. Ezután a von-

tatás már egy kellemes délutáni séta volt,

minimális kormánymozdulatokkal a

startnál elõadottakhoz képest. Az elsõ
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1. Pályáztató: a Magyar Repülõ

Szövetség, Siklórepülõ szakága.

2. Cél: a siklórepülõ starthelyek

létesítésével, állagának megóvásá-

val kapcsolatosan felmerülõ költ-

ségek egy részének átvállalása a

területtel foglalkozó klub költ-

ségeinek enyhítésére. A területen

végezhetõ siklórepülõ tevékeny-

ség jogszerûségének és biztonsá-

gos körülményeinek biztosítása.

3. Forrás: befizetett sport igazolvány

(licenc) startalap támogatási része.

4. Pályázati kör: a Magyar Repülõ

Szövetség Siklórepülõ Szakága alá

tartozó szervezetek.

Ha egy pályázó több starthelyet

üzemeltet, akkor külön-külön

starthelyenként kell igénylését

benyújtania.

5. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2005. március 11.
Tartalékalapból a késõbbi rend-

kívüli igények kielégítésére is

lehet lehetõség korlátozott

összegig. Tartalékalap a befolyt

starthely alap maradványa, de

legalább 10%.

6. Pályázati adatlap igényelhetõ: A

MRSZ siklórepülõ ügyintézõjétõl,

illetve letölthetõ a www.siklore-

pules.hu honlapról

7. A pályázat megvalósulásának ide-
je: 2005. április 1-tõl 2005. decem-

ber 31-ig terjedõ idõszak.

8. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2005. április 1-ig.

9. Pályázatkezelõ: a Magyar Repülõ

Szövetség Siklórepülõ Szakbi-

zottsága. Elérhetõsége: Postacím:

1550. Budapest Pf. 59. Cím: 1139

Budapest Dagály utca 11. Email:

laszlo.kerekes@hmth.hu   

10. A pályázat elszámolásának
határideje: 2005. december 1-ig.

11. Pályázati részterületek: A pályáza-

tot az alábbi programokra lehet

benyújtani:

a) leszállóterület:

- létrehozás

- karbantartás

- rendezés, fejlesztés

- engedélyeztetés, bérlés

- fenntartás, kiszolgálás gépesítés

b) Starthely

- start terület létrehozás

- startterület karbantartás

- start terület rendezés, fejlesztés

- engedélyeztetés, bérlés

- fenntartás, kiszolgálás gépesítése

c) Egyéb 

- a siklórepülõ területekkel vagy a

siklórepüléshez kapcsolódó szol-

gáltatásokkal összefüggõ, nem

kereskedelmi célt szolgáló, bizton-
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16 Siklórepülõ Közlöny
2005. február Az MRSZ Siklórepülõ Szakbizottságának közleményei

PÁLYÁZAT
a siklórepülõ starthelyek mûködtetési költségeinek támogatására

ablak 4.15-kor volt! Aztán még menj el

180-at. Mindenki a legelsõ kapun ment,

de az a 10-es boly, amiben én voltam, leg-

elöl. Jól is mentünk, de ilyen alacsony

idõnél, a mögötted jövõk úgyis megfog-

nak. Ezért aztán szépen hízott az élboly.

A céltól 60km-re, amikor elõször kerül-

tünk alacsonyra, már nagyon nem volt

kellemes a gyenge fosban forogni, úgy,

hogy valaki mindig baromira útban van.

Minél gyengébb az idõ, annál sûrûbb a

levegõ. A vége felé az idõ már nagyon

gyenge lett, 1 m alattiakat tekertünk. 30

km-re a céltól egy viszonylag elfogad-

ható emelésben 1400 m körülre

emelkedtünk, és a boly teteje folyama-

tosan kilepett, továbbment. Én nem

nagyon akartam elindulni, mert még így

is 80 cm megvolt. Aztán az agyamban a

birkaszellem bizonyult dominánsnak,

továbbindultam. Na ezt nem kellett vol-

na! Hiába a 40 ember, ha nincs emelés,

nem találja meg még 100 sem! Mindenki

nagyon durván lement a földre. Egy

semmiben estünk-keltünk 400 m-en, én

sajna alul voltam, így nem igazan volt

meg. Tovább kellett menni, és mivel kb.

3 km-rel odébb valaki forgott, elindul-

tunk. Az a srác, aki 5 m-el fölöttem volt,

még megfogta 120 m-en az emelést, de

nekem már nem adta. Azt hittem, most

harapom ketté a kormányt 5 km-re a

céltól. Aztán szépen kilebegtettem a

négy másik szerencsétlennel együtt, akik

ugyanarra a mezõre szálltak, mint én.

Nem volt nagyon jó a hangulat. 

Mint utóbb megtudtam, az a két srác,

aki alám jött be az utolsó értelmes

emelésbe, és kitekerte, az egész bolyt

megelõzve diadalmenetben siklott be a

célba. Talán legközelebb lehet, hogy én is

így csinálok, mer’ az úgy kafa. 

Figyeljetek! GRUBER FERI azt mondja,

hogy ha õ és az ENDRE itt lenne, akár

dobogós helyen is állhatna a magyar

csapat. Hát ez remek! Majd holnap erre

gondolok. Addig is megyek, oszt

dühöngök a mai csuda teljesítménye-

men. (…) g

Name Glider Nation

1
BONDARCHUK 
Oleg

Aeros Combat L UKR

2
REISINGER 
Robert

Icaro
Zero 7

AUT

3
HEINRICHS 
Gerolf

Moyes 
Litespeed S4

AUT

4
COOMBER 
Kraig

Moyes 
Litespeed S4

AUS

5
ALONZI
Mario

Aeros Combat L FRA

6
BERTÓK
Attila

Moyes 
Litespeed S4.5

HUN

23
UJHELYI 
Balázs

Aeros Combat 2 
14

HUN

(…)
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19ságot növelõ, színvonalat emelõ

tevékenységek. (pl.: megközelítési

lehetõség javítása, parkolás… stb.)

12. A pályázatnak tartalmaznia kell a

hiánytalanul kitöltött és aláírt

pályázati lapot,

13. A pályázat benyújtása 
1) A pályázatok a Pályázatkezelõ

postacímére címezve postai úton

nyújthatók be a pályázati felhívás-

ban megjelölt benyújtási

határidõig.

2) Határidõben benyújtottnak minõsül

a pályázat, ha azt a határidõ utol-

só napjáig postára adták.

3) A pályázat postai úton történõ

benyújtása esetén a pályázat

beérkezésének idõpontját, illetve

a pályázat tartalmi és formai ele-

meit a Pályázatkezelõ nyilván-

tartása igazolja.

4) A pályázatot két elkülönített

példányban, de egy borítékban

kell benyújtani.

14.  A pályázat érvényessége
- A pályázat érvénytelen, ha azt a

pályázati felhívás alapján pályázni

nem jogosult Pályázó nyújtotta

be. Érvénytelen a pályázat akkor

is, ha határidõn túl került

benyújtásra. Érvénytelenek továb-

bá azok a pályázatok is, amelyek a

pályázati határidõ lejártakor nem

tartalmazzák hiánytalanul a for-

mai kellékeket, az elõírt adatokat,

aláírást, illetve mellékleteket.

- A Pályázatkezelõ a pályázat

érvénytelensége esetén a hibák,

illetve hiányok kijavítására,

pótlására hívhat fel.

- A befogadásra alkalmatlan pályáza-

tot a Pályázatkezelõ a Pályázati

Archívumba helyezi, az érvényes

pályázatokat elbírálásra elõkészíti.

- A befogadott pályázat nyilvántartás-

ba vételérõl a Pályázót értesíti.

/telefon , email/   

15. Az elnyert pályázati összeg
folyósítása: A támogatást elnyerõ

köteles a pályázat elnyerésének

kihirdetését követõen a MRSZ Sik-

lórepülõ fõpilóta helyettesén

keresztül az elnyert összegrõl

szóló számlát benyújtani illetve

írásban jelezni, ha a pályázó

szervezet nem számlaképes,

valamint aláírva az elõkészített

szerzõdést visszajuttatni. A támo-

gatás az MRSZ fõtitkárának

aláírása után 15 napon belül a

támogatást igénylõ által megjelölt

számlaszámra kerül átutalásra,

vagy a számla ellenében

készpénzben kifizetésre.

16. Az elnyert pályázati összeg fel-
használása:

- A támogatást a támogatási

szerzõdésben foglaltak alapján a

pályázat céljainak megvalósítása

érdekében lehet felhasználni.

- A támogatás nem használható fel a

támogatottat terhelõ adók,

illetékek vagy egyéb közteher

kifizetésére.

- A támogatás a Támogatottal

munkaviszonyban, illetve

munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló személy

bérének illetve díjának, valamint

azok közterheinek kifizetésére

kizárólag akkora arányban

használható fel, amekkora arány-

ban e személy a támogatott pro-

gram megvalósításához szükséges

feladatot lát el.

- Lehetõség van személyes kifizetésrõl

szóló önbizonylat kiállítására is.

Ilyen esetben meg kell nevezni a

felhasználás célját, a kifizetés

helyét és idejét valamint az

összeget felvevõ személy(ek)

nevét. Az önbizonylaton a

Támogatott képviselõjének igazol-

nia kell, hogy a kifizetés a támoga-

tott feladat teljesítése érdekében

történt.

- Az elõirányzatból támogatott pro-

jekt megvalósítása során létreho-

zott, illetve megszerzett tárgyi

eszköznek minõsülõ vagyontárgy-

at kötelezõ leltárba venni, amely a

támogatási szerzõdés aláírásától

számított öt éven belül csak a

Támogató elõzetes jóváhagyásá-

val idegeníthetõ el. Az elõirány-

zatból támogatott projekt meg-

valósítása során létrehozott,

illetve megszerzett tárgyi

eszköznek minõsülõ vagyontárgy-

nak Támogatói elõzetes jóváha-

gyás nélküli, öt éven belüli elide-

genítése esetén a tárgyi eszköz

idõarányosan csökkentett értékét

a Támogató javára az értékesítést

követõ öt munkanapon belül vissza

kell fizetni.

17. Elszámolás az elnyert pályázati
összegrõl: A folyósított támogatás

felhasználásáról az „Elszámolási

lap” megnevezésû nyomtatvány

alapján kell elszámolni. A beszá-

molási nyomtatványon a Támoga-

tott és elõírt adatainak pontos

kitöltését a Támogatott képviselõ-

jének aláírásával kell igazolni.

Ilyen lap a pályázathoz mellékel-

ten található.

18. Ellenõrzés:
- A támogatás elõírt felhasználása, a

Támogatott szabályszerû elszá-

molása, illetve a projekt tényleges

megvalósítása ellenõrzésének

eszköze a kötelezõ számszaki,

valamint a tartalmi (dokumentá-

ciós, illetve helyszíni) ellenõrzés.

A tartalmi ellenõrzés során a Támo-

gató - esetenként szakértõ igény-

bevételével - a támogatásnak a

pályázati kiírás céljának megfelelõ

és a projekt megvalósításához

szükséges felhasználását rés-

zleteiben ellenõrzi. A Támogatott

által az adatlap vagy elszámolás

mellékleteként megküldött doku-

mentum kiegészítéseként a Támo-

gató, illetve a Pályázatkezelõ nyi-

latkozatot, illetve egyéb doku-

mentumokat kérhet be.

A támogatás meghatározott fel-

használása a projekt meg-

valósításával egyidejûleg, vagy azt

követõen annak helyszínén is

ellenõrizhetõ. A helyszíni

ellenõrzés során különösen vizs-

gálni kell a támogatás haszno-

sulását. A helyszíni ellenõrzés

eredményérõl jelentést, vagy

szerzõdésszegés esetén

jegyzõkönyvet kell készíteni. A

dokumentálás céljából fénykép- és

videofelvételek készíthetõk. 

19. Az elnyert pályázati összeg vissza-
fizetése:
Amennyiben a támogatott projekt

megvalósítása meghiúsul, tartós

akadályba ütközik, vagy a

szerzõdésben foglalt ütemezéshez

képest késedelmet szenved, ezt a

Támogatott haladéktalanul köte-

les jelenteni a Pályázatkezelõnek.

1) Támogató egyoldalú, írásban

elõterjesztett nyilatkozatával a

szerzõdéstõl való elállásra jogo-

sult, ha az alábbiakban foglalt

feltételek közül legalább egy tel-

jesül:
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a) Támogatott a pályázat szakmai,

pénzügyi tartalmát érdemben be-

folyásoló valótlan, hamis adatot

szolgáltatott a pályázat benyúj-

tása, illetve a szerzõdés megkö-

tése folyamán;

b) Támogatott a támogatást nem a

szerzõdésben meghatározott célra

használja fel; amennyiben a pro-

jekt teljesítése a Támogatottnak

felróható okból veszélybe kerül,

illetve ha a Támogatott – neki fel-

róható okból – nem teljesíti a

szerzõdésben vállalt kötelezett-

ségeit, továbbá ha a projekt meg-

hiúsulását vagy tartós akadályoz-

tatását elõidézõ körülmény a

Támogatottnak felróható okból

következett be;

2) Az elállást tartalmazó nyilatkozatot

ajánlott küldeményként kell pos-

tára adni. Az elállást tartalmazó

okirat a postára adástól számított

öt munkanap elteltével kézbe-

sítettnek tekintendõ. Amennyiben

a Támogató eláll a szerzõdéstõl, a

Támogatott köteles a már folyósí-

tott támogatás összegét az elállást

tartalmazó okirat kézhezvételétõl

számított nyolc banki munka-

napon belül haladéktalanul a

Támogatónak visszafizetni. Ezt

követõen visszafizetett összeget

késedelmi kamat terheli, ami a

jegybanki alapkamat kétszerese.

3. Amennyiben a támogatott projekt

megvalósítása a Támogatottnak

fel nem róható okból részben vagy

egészben meghiúsul, vagy tartós

akadályba ütközik, az igénybe

nem vett támogatási összeg vissza-

vonásra kerül, melyet a Támoga-

tott a jegybanki alapkamattal nem

növelt összegben köteles vissza-

fizetni a meghiúsulás, illetve

akadály bekövetkeztétõl számított

nyolc banki napon belül. Részleges

teljesülés esetén a felhasznált

összeg elszámolása megegyezik a

fent leírtakkal.

2005.február 4.

Tisztelt Siklórepülõk, örömmel

tájékoztatunk benneteket, hogy sike-

rült a Nyikom-starthely használatával

kapcsolatban megállapodni a terület

tulajdonosával. A megállapodás

alapján az MRSz licence-szel ren-

delkezõ pilóták a 2005-ös évben

külön starthelydíj befizetése nélkül

használhatják a starthelyet. Tájékoz-

tatásul: a szakbizottság a starthely

tulajdonosa számára maximum 450

ezer Ft-ot utal át az év folyamán. Az

összeg kivételesen nem a Start-

helyalapból lett elkülönítve, hanem a

frissen kialakult Sportalapból, ezzel is

segítve az MKK-zni vágyó pilótákat.

Jó leszállásokat!

2005. február 13.

MKK NMK Dutch Croatian TOP3

1 TASI Péter 315 665 412 374 1451

2 RÁCZ Balázs 0 559 346 418 1322

3 KÉPES Péter 0 370 509 324 1203

4 VÉRTES Balázs 0 456 497 140 1094

5 BARTH Sándor 0 417 228 435 1080

6 FORGÓ Szilárd 0 602 400 0 1002

7 SIMONICS Péter 0 559 440 0 999

8 SZABÓ József 78 272 279 271 822

9 FERENCZ István 131 169 400 237 806

10 KOZÁK Péter 0 146 316 330 792

11 PARTIZER Csaba 0 252 349 113 714

12 FORGÓ Katalin 78 279 334 61 692

13 MLINKÓ Márton 0 209 0 329 538

14 SZEGEDI Miklós 0 79 347 0 426

15 VARGA Dénes 381 0 0 0 381

16 ÁKOS Zsuzsa 0 98 267 0 365

17 BÖRÖCZ Gergely 0 0 256 97 352

18 NIKA Gergely 0 35 290 0 326

19 TÓTH Attila 0 0 215 100 315

20 TÓTH Zsuzsanna 59 4 227 0 290

21 KOVÁCS Béla 0 0 191 92 283

22 ELEK Zoltán 0 0 155 108 263

23 LOSANIA Mihály 0 0 258 0 258

24 NAGY Sándor 0 0 253 0 253

25 TÁBOR Tamás 243 0 0 0 243

26 LÉDECZI Tamás 0 0 110 111 222

27 LÕRINCZ Mátyás 0 220 0 0 220

28 MISI László 0 0 203 0 203

29 PRUKNER Péter 0 0 168 0 168

30 AMBRÓZY Péter 0 0 43 113 156

31 PERECZES Zsolt 0 138 0 0 138

32 ZSOLNAY Péter 0 28 0 87 115

33 BALÁZS Róbert 112 0 0 0 112

34 PREKOB Zsolt 0 0 107 0 107

35 SZÕKE Gábor 0 98 0 0 98

36 LÁZÁR Gábor 0 87 0 0 87

37 BELICZAY Koppány 0 83 0 0 83

38 FÖRDÖS Zoltán 0 59 0 0 59

39 DETKI Árpád 0 12 0 0 12

Hivatalos siklóernyõs magyar rangsor 2004

1 VARGA Dénes 381

2 TASI Péter 315

3 TÁBOR Tamás 243

4 FERENCZ István 131

5 BALÁZS Róbert 112

6 SZABÓ József 78

6 FORGÓ Katalin 78

8 TÓTH Zsuzsanna 59

Siklóernyõs

MKK 2004
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A Kupa célja
ösztönözni a magyar siklóernyõs és

sárkányrepülõ pilótákat a nemzetközi

rangsoroló (FAI 1. és 2. kategóriájú)

versenyeken való szereplésre és az ott

elért eredményeiknek az éves magyar

rangsorba illeszthetõségének biztosítása.

A verseny rendezõje
a szakbizottság, amely nyomon követi

a nemzetközi PIRS rangsorban szere-

plõ magyar versenyzõk pontszámait.

(Ez az alapja a NMK értékelésének, és

ebbõl állapítja meg az aktuális rang-

sorpont értéket.)

A verseny helye
A világ bármely országában rendezett

FAI kategóriás versenyei (A ver-

senyzõknek elõzetesen nem kell tá-

jékoztatni a szakbizottságot, hol mi-

lyen versenyen kívánnak elindulni,

nekik csak érvényes MRSZ liszensszel

kell rendelkezniük és az adott verseny

kiírásának kell megfelelniük.)

A verseny idõpontja
folyamatos, az értékelésnél az év utol-

só hazai versenyének utolsó napját

kell figyelembe venni. (Ez 2005-ben

október 23-a.)

A versenyre nevezés feltételei
Nincs külön korlátozás, nevezési díj.

Versenyvezetés
Az értékelés elõtt elõzetesen a PIRS

rangsor aktuális helyzetérõl az MRSZ

negyedévenként információt ad

(aktuális állás). Az NMK zsûrizését a

szakbizottság által megbízott szemé-

ly(ek) végzi(k) el.

A várható feladatok.
A CIVL sportkódex meghatározása

szerint.

Az eredmények igazolása
és dokumentálása

A versenyeken elért eredményeket a

külföldi verseny rendezõje a CIVL felé

megküldi. Amennyiben a külföldi

verseny nem kerül be a PIRS rangsor-

ba, azért a versenyzõ semmiféle óvás-

sal nem élhet, a külföldi versenyek

rangsorolásából származó tévedéseket

nem a szakbizottság feladata korrigál-

ni, az ebbõl származó hátrány a

versenyzõ kockázata.

Az értékelés módja
Adott idõpontban a versenyzõk a

versenyeken való szereplésük alapján

a teljesítményüket, az értékelt

napokat és a versenyen résztvevõk

rangját tartalmazó „rangsorpontot”

(PR) szereznek. Az NMK rangsorpont-

jának kiszámítása a következõ:

PR=1000*PS*SN*SV
ahol: PS - a versenyzõ százalékos

versenyteljesítménye (a nemzetközi

rangsorban az adott magyar

versenyzõ pontszáma osztva a legjobb

magyar versenyzõ pontszámával); SN -

szorzó az értékelt napok szerint 0,7;

SV - szorzó a versenyzõk rangja szerint

(0,5 + 0,05*a 2004-es rangsor elsõ

osztályú versenyzõibõl ahányan a PIRS

rangsorban szerepelnek).

A verseny díjazása
Az NMK 1-3. helyezettjeit az éves díj-

kiosztón az MRSZ oklevéllel és kupával

díjazza.

2004. február 13.

NEMZETKÖZI MAGYAR KUPA 2005.

AAAA    11116666----22223333....    oooollllddddaaaalllloooonnnn    aaaa    SSSSzzzzaaaakkkkbbbbiiiizzzzoooottttttttssssáááágggg
aaaakkkkttttuuuuáááálllliiiissss    kkkköööözzzzlllleeeemmmméééénnnnyyyyeeeeiiii    oooollllvvvvaaaasssshhhhaaaattttóóóókkkk....

AAAA    SSSSzzzzaaaakkkkbbbbiiiizzzzoooottttttttssssáááágggg    ttttaaaaggggjjjjaaaaiiii    ééééssss
eeeelllléééérrrrhhhheeeettttõõõõssssééééggggüüüükkkk::::

AAAATTTTKKKKÁÁÁÁRRRRIIII GGGGYYYYÕÕÕÕZZZZÕÕÕÕ
(atkarigy@freemail.hu)

BBBBOOOORRRROOOOVVVVSSSSZZZZKKKKYYYY GGGGEEEERRRRGGGGEEEELLLLYYYY
(gergo@dedra.hu)

BBBBUUUUZZZZÁÁÁÁDDDDYYYY GGGGYYYYÖÖÖÖRRRRGGGGYYYY
(jorgosz@axelero.hu)

KKKKEEEERRRREEEEKKKKEEEESSSS LLLLÁÁÁÁSSSSZZZZLLLLÓÓÓÓ
(laszlo.kerekes@hmth.hu)

PPPPEEEERRRREEEECCCCZZZZEEEESSSS ZZZZSSSSOOOOLLLLTTTT
(pereczes.zsolt@mpc.hu) 

HHHHiiiivvvvaaaattttaaaalllloooossss    ssssiiiikkkkllllóóóórrrreeeeppppüüüüllllõõõõ    hhhhoooonnnnllllaaaapppp::::
www.siklorepules.hu

A Magyar Repülõszövetség Siklórepülõ Szakbizottsága
pályázatot hirdet

a siklóernyõs és sárkányrepülõ válogatott keretek
vezetõi posztjainak betöltésére

Pályázni a siklóernyõs, siklóernyõs accuracy landing, siklóernyõs acro

és sárkányrepülõ válogatott keret vezetõi posztokra lehet.

A pályázatokban rövid szakmai önéletrajzot, felkészítési és éves

versenytervet kérünk leadni.

A felkészítési és versenytervben szerepeljen a válogatás rendszere,

a tervezett válogató versenyek és edzõtáborok helye és ideje,

valamint költségterv.

A pályázatok benyújtási határideje: 2005. március 31.

MRSz Siklórepülõ Szakbizottsága
2005 február 15.

Tisztelt Siklórepülõk,

várjuk azon versenyszervezõk

jelentkezését, akik a 2005-s évben

sárkányrepülõ illetve siklóernyõs

nemzeti bajnokságot kívánnak ren-

dezni. Az elõzetes kalkulációk

alapján a verseny támogatása a

következõ: 5000 Ft versenyzõn-

ként, illetve 10000 Ft a válogatott-

tagok esetében.

A pályázatokat 2005 március 15-ig

kell a szakbizottsághoz eljuttatni.

A pályázatokban kérjük feltüntetni

a következõket: rendezõk; várható

nevezési díjak; szolgáltatások; költ-

ségterv.

2005 február 13.
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24 Az EGED KUPA 2005
ELÕZETES! versenykiírása 

A verseny helye: Eger, Eged-hegy. Rendezõ: Eged Team
A verseny: Eged Kupa, TERVEZETT! Magyar Nyílt Nemzeti Bajnokság,

TERVEZETT! rangsoroló, FAI 2 

A verseny tervezett non-profit támogatója a Sárkányrepülésért alapítvány.
A verseny eddigi tervezett támogatói a MRSZ, pg.c2.hu.

Kategóriák, díjazás:
Nyílt (1-3. oklevél és kupa) - minden ami hasonlít egy gyalogos siklóernyõre

Klub (max. DHV 1-2 és Afnor Standard (jóváhagyással))(1-3. oklevél és kupa)

- külön kategória a lelkes de nem megszállott verseny pilótáknak, az új gen-

erációnak és a már lehiggadt veteránoknak

Nõi (1. oklevél és kupa) - ezt nem magyarázom el

Idõpont: 2005. április 23. - 29. Tartalék nap április 30., május 1. A verseny min-

denképpen ebben az idõpontban lesz megtartva! 

Nevezés: A verseny honlapján, http://egedkupa.zsolna.hu/ a regisztrációs lap

kitöltésével és elküldésével. A Kiírás véglegesítésétõl. 

Nevezési határidõ: április 10., a határidõ után térképet és pólót a készlet ere-

jéig biztosítunk. 

Helyszíni regisztráció: április 22.-én 18h - 21h -ig és 23.-án reggel 7h-tól 9h-

ig, az egri reptéren. 

Elsõ kötelezõ eligazítás: április 23. reggel 9h 30-tól az egri reptéren 

Nevezési feltételek: Érvényes MRSZ licence, 2005-ös MRSZ nyilvántartásban

szereplõ szárny, minimum Pilóta1 jogosítás, mentõernyõ, magasságmérõ,

elfogadott GPS vevõ. 

Nevezési díj: április 10-ig kifizetve MRSZ pilótáknak: 17 ezer HUF. Április 10-

ig kifizetve, válogatottaknak: 12 ezer HUF. Április 10-ig kifizetve: 22 ezer HUF 

Nevezési határidõ után fizetve: 27 ezer HUF.

A nevezés a következõket tartalmazza: Napi egyszeri felszállítás, színes

térkép, póló, értékelés, meteor, rendezés, díjak, visszaszállítás, starton orvosi

ügyelet, a versenyzõknek kemping a reptéren és fürdési lehetõség a városban. 

Szállás: Az egri reptéren sátorral, versenyzõknek a nevezési díjban, kisérõk

költségtérítés ellenében. Elõzetes egyeztetés alapján kollégiumi szoba. 

Feladatok: céltáv, hurok, háromszög, törtvonalú céltáv. 

Értékelés: GAP 2002, a kategóriák a nyílt kategória kivonatai. Minden

felmerülõ kérdésben az Eged Kupa versenyszabályzata az irányadó. 

Információ: http://egedkupa.zsolna.hu/ vagy Lázár Gábor +36-30-4401330 

Új hátimotorok már 2000 eurótól!

• használt motorok forgalmazása

• szervizelés

• alkatrész-utánpótlás

Flash line – új Snap 100 cm3-es motor
• 17 LE/10 000 ford.

• turbóhûtés

• fogaskerék-áttétel

• röpsúlyos kuplung

• levegôben újraindítható

• 125 cm-es légcsavar

• 55 kg tolóerô

• Woody Valley beülô

• súly: 18 kg

• 2950 euró

SMN 130 tandem,

206 cm3-es Simonini motor
• 26 LE/7200 fordulat

• rezonátor kipufogó

• önindító

• három részre szétszedhetô keret

• 130 cm-es légcsavar

• 75 kg tolóerô

• Woody Valley beülô

• Súly: 25 kg

• 3290 euró

Mach 4 árengedménnyel

Solo 210 motor
• három részre szedhetô keret

• levegôben újraindítható

• 114 cm-es légcsavar

• 53 kg tolóerô

• Woody Valley beülô

• súly: 18 kg

• 2190 euró

Végh Ernô

Telefon: 06 20 932 9004

E-mail: vegherno@mailbox.hu 5/1
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AA
kora délutáni nap a tenger fel-

színére opálos hártyát borít,

úgy tûnik, ma a hullámok nem

lesznek majd képesek ettõl feltarajosod-

ni. A sziklákról szinte leválnak az árnyé-

kok, s miközben kisbuszunk felfelé ka-

nyarog a monacói hegyi úton, a fák koro-

náinak mozgását és a házak füstjeinek

dülöngélését lesem, megpróbálom el-

találni, vajon sikerül-e ma is átélni a cso-

dát, lebegni a tenger felett pár zsinóron

és néhány négyzetméter mûszálas tex-

tílián.

Innen a buszból a kilátás remek, a

végtelenbe tûnõ tenger elõtte a

hegyekkel övezett Monte Carlo-i kikötõ

– számomra mindig ámulatba ejtõ

egysége a természet és az ember két

szembeötlõen különbözõ stílusú alkotá-

sainak. Mindez azonban a nyomába sem

ér annak a képnek, amit csak a sikló-

ernyõ kupolája alól lehet meglátni, meg-

fûszerezve a látványt azzal a tudattal,

hogy mindezt saját tudásom és képes-

ségeim ajándékaként figyelhetem meg

ebbõl a perspektívából.

A monacói környezet egyéb szem-

pontokból is varázslat. Itt januárban is

félmeztelenül hajtogathatom a sikló-

ernyõm kupoláját, és a hangulat sem-

mivel sem keverhetõ. A starthelyre

vezetõ úton még sosem állítottak meg,

hogy elzavarjanak a „természetvéde-

lem” alatt álló területrõl, talán azért,

mert itt a növény és állatvilág a Ter-

mészet és nem a természetvédelmi

hatóság oltalma alatt áll. Az úton tábla

jelzi, mire ügyelj, és a starthelyhez

vezetõ emelkedõ végén ott az a két szó,

ami mindennél egyszerûbb magyaráza-

tát adja a dolgoknak: Vol Libre.

Szabad repülés. Végre a természet

része lehetek, megengedi valaki, talán

épp a monacói herceg, akinek a birtokán

mindenféle ellenszol-

gáltatás és felesleges

kötöttségek nélkül

repülhet, aki magáévá

tette a gravitációtól és

az emberi butaságtól

való sajátos menekü-

lés mítoszát.

A majd 700

méteres hegy mere-

deken néz a tengerre,

alatta a narancsfák

között búvó vityillók, lejjebb a szik-

laperemre illesztett szállodák. A tengerig

lejutva elérjük a szûk és zsúfolt utcác-

skák mögé szorított épületeket, ame-

lyekrõl még felettük átrepülve sem tudni

biztosan, nyaralók, lakóházak, vagy

panziók-e valójában? Hihetetlen, hogy

alig több mint ezer kilométerre a téltõl,

itt lágy napsütés, enyhe langyos szellõ,

és tavasz-érzés fogad.  Eljöttem a télbõl,

a színtelen szürkeségbõl, a hidegbõl és a

barátságtalan veszekedésbõl, a kétpár-

tiságból, és a katasztrófa-híreket hajszoló

világból. És most egy fél nap autózás

után a béke szigetének ormán csupán az

a kérdés, hogy pon-

tosan mikor húz-

zam fel az

ernyõmet, hogy túl-

tegyek tegnapi

önmagamon. Nem

kell senkit sem

legyõzni ahhoz,

hogy embernek tart-

sanak, egyszerû a

recept: felszállsz,

akár a felhõkig, kör-

bejáratod a szemed,

s ha úgy adja, órákat

vitorlázol, két köny-

nyû fékkel féken

tartva szárnyaidat.

Végül a tengerpar-

ton landolsz, ahol

mosolyognak rád, megtapsolnak és örül-

nek annak, ha sikerült csatlakoznod

ehhez a nagy családhoz.

Lassan a hegytetõre ér a busz. Innen

még fertályóra a starthelyig; könnyû

séta, beszélgetve a társakkal, akik ter-

mészetesen maguk is mind sik-

lóernyõsök. Különbözõ magyar klubok

pilótái, sokukról nem is tudom, hol tan-

ultak. Az internetrõl lefolyó ömlenybõl

szerencsésen nekik is azt sikerült

kiválasztaniuk maguknak, ami mellett

magam is döntöttem. Túra Monacóba,

egy hétre a Cap Martin-beli Golfe Bleu

szállodába, egy hazai siklóernyõs iskola

szervezésében.  

Eljöttem ide ebbe a sajnos nagyon

távoli világba, de mégis azt kell mon-

danom, hogy jó ez a távolság, mert ezt a

hosszú utat nem tette meg a Rosszakarat,

az Irigység és a Gyûlölködés. Ide már

csak a repülés iránti letisztult Imádat ért.

És ezt megérezni az, ami miatt évek óta

eljövök ide.

Kiteregetem a kupolámat, becsatolom

a hevedereket, a felszállás elõtt még

egyszer mindent ellenõrzök. Az idõjárási

MMMMMM oooooo nnnnnn tttttt eeeeee       CCCCCC aaaaaa rrrrrr llllll oooooo       222222 000000 000000 555555 ,,,,,,       aaaaaa vvvvvv aaaaaa gggggg yyyyyy

VVVVVVoooooollllll       LLLLLLiiiiiibbbbbbrrrrrreeeeee

GURIGA

Fotók: D. NAGY ZSÓFI

PAP-TAKÁCS LÁSZLÓ
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helyzetrõl vezetõnk, TASI GABI pontos

képet adott. Ott áll a starton, nem hagy

magára senkit sem. A viccek, a gúnyo-

lódás mögött, tudom, komoly felkészült-

ség, odafigyelés és felelõsségérzet húzó-

dik. Magam is oktató vagyok, mégis jó

érzéssel tölt el, újra együtt vagyunk, és

itt újra sok újat, és hiteles dolgokat tan-

ulhatok. Olyanok állnak mellettem a

hegytetõn, akik szintén hasonló okok

miatt választották az Airborne csapatát:

tanulni és fejlõdni jöttünk, mert a

repülésben ezen a téren nem lehet

megállás. A fékek a kézben, a zsinórzat, a

kupola rendben, a csatok zárva, a légtér

szabad. A felhúzott kupola mellõl még

odasandítok, Tasi Gabi rám is figyel, s

ezt jó tudni.

Még egy lépés, megfordulok, rám

kacsint a tenger, mint óriás tükör

szikrázva hányja rám a Nap fényét.

Monaco integet, balra lent a tengerparti

föveny, ahol negyed, fél, vagy akár több

óra múlva majd puhán landolni fogok. A

család többi tagja – százféle szín, százféle

szárny, a leszálló fövenyétõl a felhõk

aljáig kerengõ madarak, közelebb kerü-

lve integetnek, a parton pedig egymással

évõdnek, mindenki repült, mindenki

elégedett. Akinek ma nem jött össze,

annak majd holnap sikerülni fog. Elsik-

lik mellettem KÉZI GABI, átsandít rám,

majd felcsavar. Amott húzza a spirált

Gradientjén MIHÁLYFI ZSOLT. Mindketten

frissen vizsgáztak siklóernyõs okta-

tóként, és máris száguldanak tovább a

tudás és gyakorlat útján, idejüket, pén-

züket és fáradtságukat nem kímélve. Jó

érzés látni, hogy ugyanazt értjük oktatói

tapasztalaton – ha megrekedsz, elvész a

tudás. Most elzuhan mellettem Tasi, a

FreeX tesztpilótája. Mindenki mástól

megijednék, de a mozgását figyelve sike-

rült megfejtenem a titkot. Idegvégzõdé-

sei ernyõje zsinórjaiban folytatódnak,

így kupolája mozgása közvetlenül kép-

zõdik le reflexeiben. Így nekem sem lesz

nehéz, már csak az idegsebészt kell meg-

találnom, aki ezt a mûtétet elvégzi raj-

tam is. Azt hiszem, Ezer Óra a neve.

Mocorog a kupolám, nyugodtabb

domboldal felé siklok. Alattam a men-

toni vár, szálloda hegyek és hegyoldal-

nyi szállodák. Térzene szól valahol itt

egészen alattam. A leszállóban már jó

néhányan hajtogatják ernyõiket, a kis-

buszokba pedig épp most pakolnak az

újabb kör repülésre vállalkozó pilótái. Én

még ellibegek itt Zsoltival és KÖVESSEL, a

szél még megtart minket ezen a meredek

lejtõn, közel a parthoz. Át-, átintegetünk

egymásnak repülésünk élményének

hatása alatt. Érdekes, hogy klubtársaim,

és mégis szinte kizárólag külföldön

repülünk együtt, a hazai mostoha

repülés-ellenes viszonyok miatt. Mona-

cóig számûzött minket az ál-EU-s mag-

yar légkör. Azután mintha összeszokott

kötelék lennénk, egymást követve

kiborítunk, és elegáns manõverekkel sik-

lunk a tengerparti kavicsos-homokos

leszálló fölé. A mai repülésünk véget ért,

de az élmények áradata szavakban még

késõ estig folytatódik. Itt külhonban

valahogy egyetért a magyar. 

RR
eggel ismét a tengeren kelõ nap

ébreszt. A víz felszínére most is

opálos hártyát borít, s a hul-

lámok talán ettõl ma sem lesznek képe-

sek feltarajosodni. Mire a sziklákról lev-

álnak az árnyékok, már újra a kis-

buszunkban ülve a fák koronáinak

mozgását és a házak füstjeinek

dülöngélését lesem, s újra megpróbálom

eltalálni, sikerül-e ma is lebegni a tenger

felett pár zsinóron és néhány

négyzetméter mûszálas textílián. g
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MIKE: Hogyan kezdõdött ez az évtizedek

óta tartó repülés? 

TYUTYU: Amerikaiak jöttek Ma-

gyarországra 1976-ban, és a Város-

ligetben csináltak egy szabadidõ-

kiállítást. Mindent bemutattak,

síelést, vitorlázást, lovaglást, de volt

ott egy pavilon, ami a sárkányrepü-

lésrõl szólt. Egyedül csak azt néztem

meg. Kitettek egy videó kivetítõt,

amin egy ember egy deltaszárnyú

valamivel repült a hegyek között.

Tudtam, hogy ez kell nekem. Ez az én

sportom. Két hónappal késõbb, a Ma-

gyar Ifjúságban olvastam egy cikket

magyar sárkányosokról,

akik a Hármashatárhegyen

repülnek. ORDÓDY MÁRTON

nevét említették, aki a

Városmajorban lakik.

Egyéb információ híján,

elindultam a Városmajor-

ban a Moszkva tértõl, és

minden házban bementem

a házmesterhez:

„Csókolom, lakik itt

sárkányrepülõ?” és egyszer az egyik

házban azt mondták: „Sárkányrepülõ?

Az van. Még éjszaka is csörömpölnek a

csöveikkel!” Ordódy Marci persze nem

volt otthon, elmentek

burkolatot varrni

JAMESSZEL, de a felesége

azt mondta, hogy a Hár-

mashatár-hegyen bárme-

lyik hétvégén meg-

találom. Onnantól

kezdve minden hétvégén

kijártam, és megis-

merkedtem Jamesszel,

LÁNCOS JANIVAL, CHARLIE-

val, HEGYIVEL meg a töb-

biekkel. Persze fél évig

csak a gépeiket cipelhet-

tem. Van egy kedves

emlékem is abból az

Névjegy: Névjegy: TTYUTYUYUTYU

Csókolom, van ittCsókolom, van itt

sárkányrepülõ?sárkányrepülõ?

Meredeken tûz be a délutáni napfény a ház tágas ablakán. Istvánnal fe-

kete-fehér és színes fényképeket nézegetünk. A sárkányrepülés történe-

tének egy szelete van itt képekbe zárva. De én többet szeretnék tudni.

FALUDI MIKLÓS
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32 33tavizsga. Kell hozzá a rutin, a tapasztalat

és persze óriási szerencse is. Ez az, amit

egy hónap, vagy három hónap alatt nem

lehet megtanulni. Kellenek idõnként

azok az apró vészhelyzetek, amelyek

rákényszerítik az embert, hogy tovább

fejlõdjön. Még egy érdekesség: Óbudán

egyszer úgy szálltam fára, hogy az 1200

kg-os karabiner egy centire kinyílt. Két

porckorongom meg is sérült akkor. Szó-

val ezért 1200 kg-os egy karabiner, mert

ki lehet nyitni. Vagy akár eltörni, ha

nagyon rideg. 

Mike: Utolsó gondolatok?

Tyutyu: Édesapám repülõtiszt volt a

II. világháborúban. Születésem elõtt halt

meg: 1945. március 14-én lõtték le a

gépét. Ezt elmeséltem HEMI LACINAK,

akinek az édesapja szintén repülõtiszt

volt. Elõvettem édesapám tablóját, és

Laci megmutatta rajta az õ édesapját.

Akkor megöleltük egymást. Apáink va-

dászpilóták voltak, mi már „csak” sár-

kányrepülõk, de én erre is nagyon

büszke vagyok. Büszkén vallom azt is,

hogy a Malév Repülõklubot, négy év

kihagyással, 1979 óta vezetem. Csapat-

vezetõként utazhattam a komplett ma-

gyar csapattal Amerikába, a sárkány-

repülés bölcsõjébe, Owens Walley-ba.

Csapatban 18. helyet értünk el. A szpon-

zorokon és támogatókon kívül, a helyszí-

nen segített bennünket ZSÓTÉR ADRÁS

bácsi, de ott volt BERTÓK ATTILA, SZAKÓ-

CA, TAKÁCSI GÉZA, CSIGA SANYI, TUSCHER

PETI (Fiatal), VITKOVSZKY meg persze én

is. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy

ilyen pilótákkal, és ilyen emberekkel

repülhettem együtt hosszú-hosszú éve-

ken keresztül. g

idõbõl. Egy napló. Mert

mondták, hogy repülési

naplót kell vezetni. Ezt olyan

komolyan vettem, hogy fog-

tam egy kockás füzetet (ami

még ma is megvan) és

elkezdtem írni, hogy mikor

mentünk gyakorolni, és mit

csináltunk. Aztán 77-ben már

rendesen megtanultam

repülni, és onnantól minden

évben részt vettem a nagy-

obb versenyeken. Ez a mai

napig így van, és akár Guin-

ness-rekord is lehet. 

Mike: Azért ez nagy teljesít-

mény!

Tyutyu: Nekem az

élmény fontosabb mint a tel-

jesítmény. A világon a

legjobb dolog, amikor

versenyen összegyûlik egy

olyan csapat, akik között én jól érzem

magam. Az ország különbözõ részeibõl

eljönnek azok az emberek, akik szintén

imádják a repülést. A termik, a levegõ, és

a repülés kábítószeresei. Egy versenynap

után este koszosan, fáradtan vissza-

érkezünk és megy a sztorizás. Vagy ha

vontatásból indulunk, pl. Dunaújváros-

ban, este illik a vontatópilótának egy sört

venni, és megveregetni a vállát, vagy

megölelgetni, mert én úgy szoktam. RIGÓ

PALI bácsi mondta is, hogy „A Menyhárt

Évit és a Tyutyut egy befõttesüvegben is

fel tudnám húzni, mert annyira együtt

tudunk dolgozni a levegõben!” 

Mike: Mesélj még ilyen sztorikat!

Tyutyu: 1981-ben az egri versenyen

megnyertem a távolsági és a magassági

kupát is. Szintén egy egri versenyen

történt a következõ eset is, amin azóta is

mindig jókat nevetünk. A Kékesrõl,

Sombokortól repültem, és Jászárok-

szállás-Visznek mellett szálltam le. Ker-

estem egy tekerõs telefont és visszaszól-

tam, hogy: „Csókolom, leszálltam, a hely

neve Jászárokszállás-Visznek.” Mire a

válasz: „Téged visznek? Akkor nem

küldünk autót!” Ó mondom, állj meg,

nem visznek, akkor inkább csak

Jászárokszállás. Ott leszek, nem visznek

sehova. Hozzátartozik még a

történethez, hogy ez egy harminc kilo-

méteres repülés volt, ami akkor nagyon

jó eredménynek számított. 

Mike: Rázós emlékek?

Tyutyu: Egyszer a Tátrában beszáll-

tam egy üdülõtelepre, és becsapódtam a

hinta meg a homokozó közé. Szerencsére

nem tettem kárt semmiben. Akkor jöt-

tem rá, hogy ha az ember rá van szorítva,

olyan dolgokat is meg tud csinálni,

amirõl azt mondta volna elõtte, hogy

képtelenség. Egyszer berohadtam Galya-

tetõ mögé, és láttam az erdõben egy

lukat. Rálebegtettem, és lehetett volna

szakadék, kõfejtõ vagy irtás, de egy

gyönyörû, kék virágos rét volt. Ezekhez

a helyzetekhez már nem elég csak a piló-

Név: MAJOROS ISTVÁN (Tyutyu)

Születési idõ: 1945. október 7. (Mérleg)

Státus: Szakosztályvezetõ, oktató

(már nem oktat)

Klub: Malév Repülõklub

Szárny: Moyes XS-155

Elérhetõség: 06-20- 9229-745
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Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy hirdetéseidet a megjelenés hó-

napjának 2-áig, e-mailen, vagy telefonon juttasd el hozzám.

SMS-ben nem fogadom hirdetésedet. Fizetni a feladással

párhuzamosan, normál postai befizetési csekken lehet, a követ-

kezõ címre küldve: MRSZ, 2042 Budaörs 2., Pf. 8. A csekk „Meg-

jegyzés” rovatába, kérlek, írd be: „hirdetés”.

MMAGYARAGYAR BBERTALANERTALAN (beric)(beric)
E-mail: beric@index.hu

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

MMMMMMoooooottttttoooooorrrrrroooooossssss

ssssssáááááárrrrrrkkkkkkáááááánnnnnnyyyyyyhhhhhhoooooozzzzzz

kkkkkkeeeeeerrrrrreeeeeesssssseeeeeekkkkkk

jjjjjjóóóóóó      áááááállllll llllllaaaaaappppppoooooottttttúúúúúú

sssssszzzzzzáááááárrrrrrnnnnnnyyyyyyaaaaaatttttt       aaaaaazzzzzz       aaaaaalllllláááááábbbbbbbbbbbbiiiiii

tttttt ííííííppppppuuuuuussssssooooookkkkkk      vvvvvvaaaaaallllllaaaaaammmmmmeeeeee ------

llllllyyyyyyiiiiiikkkkkkéééééébbbbbbõõõõõõllllll ::::::       CCCCCCXXXXXXMMMMMMDDDDDD------

111111999999      nnnnnnmmmmmm

CCCCCC111111777777 ,,,,,,       vvvvvvaaaaaaggggggyyyyyy      CCCCCC111111999999 ......

HHHHHHáááááárrrrrroooooommmmmm,,,,,,       vvvvvvaaaaaaggggggyyyyyy      öööööötttttt

ttttttoooooollllll llllllúúúúúú      ((((((nnnnnneeeeeemmmmmm      ffffffaaaaaa))))))       jjjjjjoooooobbbbbb ------

bbbbbboooooossssss       llllllééééééggggggccccccssssssaaaaaavvvvvvaaaaaarrrrrr tttttt       iiiiiissssss

vvvvvváááááássssssáááááárrrrrroooooollllllnnnnnnéééééékkkkkk!!!!!!

BBBBBBoooooorrrrrrbbbbbbééééééllllllyyyyyy      NNNNNNáááááánnnnnnddddddoooooorrrrrr

TTTTTTeeeeeellllll ...... ::::::       222222000000//////333333666666333333       000000333333111111999999 ,,,,,,

vvvvvvaaaaaaggggggyyyyyy      777777222222//////333333777777111111       111111111111999999

BBBBBBöööööörrrrrrzzzzzzeeeeee

ÚÚÚÚÚÚjjjjjj      hhhhhhiiiiiirrrrrrddddddeeeeeettttttééééééssssssiiiiii      ttttttaaaaaarrrrrriiiiiiffffffááááááiiiiiinnnnnnkkkkkk

AAAAAApppppprrrrrróóóóóó:::::: 333333000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////666666      sssssszzzzzzíííííínnnnnneeeeeessssss 111111555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////666666      ffffff ////// ffffff 111111222222000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////333333      sssssszzzzzzíííííínnnnnneeeeeessssss 333333000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////333333      ffffff ////// ffffff 222222000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////222222      sssssszzzzzzíííííínnnnnneeeeeessssss 444444555555000000000000      FFFFFFtttttt      

111111//////222222      ffffff ////// ffffff 333333000000000000000000      FFFFFFtttttt      

111111//////111111      sssssszzzzzzíííííínnnnnneeeeeessssss 666666000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////111111      ffffff ////// ffffff 444444000000000000000000      FFFFFFtttttt

BBBBBBoooooorrrrrr íííííí ttttttóóóóóóbbbbbbeeeeeellllllssssssõõõõõõnnnnnn      222222000000%%%%%%,,,,,,       hhhhhháááááátttttt llllllaaaaaappppppoooooonnnnnn      555555000000%%%%%%      ffffffeeeeeelllllláááááárrrrrr!!!!!!

333333      mmmmmmeeeeeeggggggjjjjjjeeeeeelllllleeeeeennnnnnééééééssssssttttttõõõõõõllllll       ((((((eeeeeeggggggyyyyyysssssszzzzzzeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeee      ffffff iiiiiizzzzzzeeeeeettttttvvvvvveeeeee))))))

222222000000%%%%%%      kkkkkkeeeeeeddddddvvvvvveeeeeezzzzzzmmmmmméééééénnnnnnyyyyyy!!!!!!

hh Ingatlankínálat keresõrendszerrel:

www.nivoingatlan.hu Nívó Ingat-

lanforgalmi Szakértõi Iroda 06-70-3-

800-323 8200 Veszprém Dózsa György

út 25. www.nivoingatlan.hu Balaton,

Veszprém, Bakony 5/1 

hh Motoros sárkányrepülõ eladó!

Megkímélt állapotban. Tel.:  (20) 942-

6691

hh Apollo C15D szárny krómacél

sodronyzattal, féléves, még nem

repült, kis szépséghibával eladó. Ára:

557 ezer Ft. Tel.: (30) 9862-648

hh Motoros sárkány Apollo racing Tan-

dem Trike-al, Rotax 503 1 V motorral,

egy évet repült szárnnyal nagyon jó

állapotban eladó. Irányár: 750 ezer Ft.

Telefon: 06-63-315633; 06-30-9127221.

hh Aeros Combat2 14-es eladó. Néme-

tországból behozott, gyakorlatilag 1

szezont repült összesen. Szívesen adok

több információt is: (20) 3835-887

Apollo Racer GT
kétüléses

motoros sárkány eladó!

Nagyjavított, új vitorlával!

Motor: Rotax 503/2V

(alapmûszerekkel)

Szárny: C4M, 15 m2

Irányár: 600 ezer Ft.

Tel.: (20) 9929-166

MOTOROS

SÁRKÁNYREPÜLÕ

ELADÓ!
Jet Star trike, Rotax 582

motor, C15N szárny

Teljes mûszerezettséggel

25 üzemórával

Tel.: (20) 9146-233     2/1
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Használt felszerelések az Enairgy-tõl!
www. enairgy.hu

(20) 9458-658

Típus Szín Súlyhatár Állapot DHV Évjárat Ár

Edel Sector TX V. kék 90-105 Jó 3 98.09 70 ezer

Firebird Apache Lila 50-75 Extra 2 92 80 ezer

Airea Aspect M Kék 80-110 Normál 2 96 80 ezer

Airea Aspect M V. kék 80-110 Extra 2 97 120 ezer

FreeX   Frantic Sárga 80-105 Extra 2 97 130 ezer

Airw ave Sport 1  L Kék-zöld 100-120 Újszerû 1…2 2004 295 ezer

Airw ave Magic Kék-zöld 80-100 Extra 2…3 2002 170 ezer

Firebird G Sport Lila 80-105 Extra 2 1996 80 ezer

UP Vision Classic Sárga 80-105 Extra 1…2 1997 130 ezer

Advance BiBeta Tandem Fehér-sárga 140-210 Extra 1…2 98 200 ezer

Típus Szín Karabiner Méret Protektor Évjárat Ár

Sky Line Project fekete-piros gyors M-L airbag új 85 ezer

SupAir Fekete gyors M-L airbag 2001 50 ezer

Lubin Fekete-Zöld gyors L airbag 1999 55 ezer

Dimonzionenvolo Fekete gyors L airbag 1999 52 ezer

Típus Súlyhatár Állapot Évjárat Ár

Minitex 100 kg használt 99 39 ezer

Charly Revolution 120 kg használt 99 50 ezer

Minitex 120 kg használt 99 39 ezer

Charly 100 és 130 használt 99 39 ezer

Charly Second Chance 86.98 új új 72 ezer

Charly Second Chance 118 új új 75 ezer

Charly CLOU   !! új !!! 140 új új 88 ezer

Sky Line 120 kg új új 68 ezer

Típus szin Méret Állvédõ Évjárat Ár

Charly Insider Metál Rendelésre Igen új 33 ezer

Charly Insider Fehér Rendelésre Igen új 31 ezer

Charly Insider Chrom Rendelésre Igen új 40 ezer

Charly Air Control Bármi Rendelésre szerelhetõ új!!! 18 ezer

Típus Évjárat Ár

Bräuniger Competition/GPS GPS kábel PC kábel 90 ezer

Flytec  4005 új 65 ezer

Bräuniger IQ  Comfort új 65 ezer

Bräuniger AV Pilot új 55 ezer

Típus Évjárat Ár

Nubes Nigra új 24 ezer

Charly Montura új 55 ezer

Charly X-Wing Windstopper új 46 ezer

Charly X-Wing Economy új 33 ezer

Sky Line Standart új 41 ezer

Sky Line Skystripe új 40 ezer

Sky Line Light új 30 ezer

Típus Évjárat Ár

Hanw ag Super Fly GTX új 40 ezer

Salamon Airsport új 30 ezer

Adidas Shavano új 18 ezer

VARIO, GPS

OVERALL

BAKANCS

ERNYÕ

BEÜLÕ

MENTÕERNYÕ

SISAK
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