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égtereink és starthelyeink vészes

fogyása kapcsán az MRSZ köz-

gyûléséhez fordultam tavaly de-

cember 4-én. Kértem, hogy a biztonságos

repüléshez szükséges repülési gyakorla-

tunk megszerzéséhez segítsenek biztosí-

tani a szükséges teret. 1980-ban mintegy

kétezer siklórepülõrõl számolt be az

MHSZ referense, akkor azok még mind

sárkányrepülõk voltak. A siklórepülõ lét-

szám ma sem nagyobb, csak szerkezeté-

ben változott: a majd kétezer siklórepülõ

tizede a sárkányos, a többi siklóernyõs. 

Késõbb, ahány fórumon csak lehetett,

könyörögtem, hogy hallgasson meg a

szakma legfelsõbb vezetése, a jogalkotás,

a hatalom. Szövetségünk elnöke eljuttat-

ta e tárgyban írt leveleimet a szakmi-

niszterekhez, de azok leveleinket vagy el

sem olvasták, vagy válaszolni képzetlen,

elfogult sameszaikat utasították. 

Ostobaság, rosszindulat és hazugsá-

gok jellemezték ezeket a válaszokat. A

közlekedésért felelõs tárca a kormány tá-

mogatásával halálra ítélte a hazai szabad

repülõket.

Eddig azt mondhatták, hatásvadász

érvként pufogtatjuk, hogy halálos ve-

szélyben vagyunk, de az elmúlt évben

történt ütközéses balesetek, és a legutób-

bi haláleset sajnos azt igazolja, hogy az

érveink igazak.

Azonban a tisztelt hatalom most sem

rezdült meg kiáltásainkra. 

Talán süketek, talán egyszerûen csak

rajtunk próbálják ki, hogy a hivatalból

elkövetett emberölést ma is felelõsségre

vonás nélkül megteheti, aki elég magas

pozícióban ül.

Meghalt egy pilótatársunk, mert a
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a hazai szabad repülést támogatók részére

küldjük, névre, címre postázva. A támo-

gatást a fenti címre normál postai csek-

ken befizetve, vagy a Szabad Repülõk

Szövetségéhez egyéb módon lehet eljut-

tatni. Mértéke negyedévre 1200 Ft, félévre

2200 Ft, egy évre 4000 Ft.

A címlapon: Svájc, start

Fotó: 

5

tilosba ment repülni, ahol nem

érte utol az általunk szervezett

biztonsági háló, a tapasztalt

szabálykövetõk figyelmezteté-

sei; mert azt látta, hogy a kevés

legális hegyen összezsúfolva

már nem kapjuk meg a szük-

séges biztonságos teret. Mert

azt érezhette õ is, hogy egyre

kevésbé véd minket a szabá-

lyok szerint kialakított rend-

szer, hiszen az csak egyre több korlá-

tozást és határolást „ad”, miközben a

lehetõségeinkbõl elvesz.

A 21. századra az emberi repülés a

természet része lett. Ha ezt a tényt fi-

gyelembe venné a jogalkotó,

talán csökkenne az összeszorí-

tottságunk, talán beengednének

minket azokra a természetvédel-

mi területekre, ahol most az ille-

gális vadászatok és madárgyil-

kolások folynak, és az ember,

mint természeti lény is védetté

válhatna, akkor is, ha mûanyag

szárnyon repül.

Mi nem akarjuk megvárni az

újabb katasztrófát!

És nem tûrhetjük el, hogy mások

azért, hogy havi fizetésük több legyen,

továbbra is virtuális siralomházba küld-

jenek minket. g

Halálra ítéltek minketHalálra ítéltek minket

KEREKES LÁSZLÓ
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ÚÚ
gy tûnik, az MRSz az elmúlt

két évben – nekünk is kö-

szönhetõen – megérett a vál-

toztatásra. Számomra az a legszebb

az egészben, hogy ebben a változ-

tatásban erõsen részt vettünk. Nem

kevés szerepünk volt abban, hogy az

MRSz elnöksége átalakult, és a

MRSz-közgyûlésen belül a döntési

súlyunk is megnövekedett, a megvál-

tozott mandátumrendszer miatt.

A különbözõ vélemények ellenére,

senki nem kérdõjelezi meg, hogy a sport-

ági képviseletet az FAI felé csak az

MRSz-en keresztül tudjuk ellátni. Szá-

mos környezõ országbeli (Szlovénia,

Horvátország, Oroszország stb.) példát

lehet arra látni, hogy a vál-

tozások kapcsán kialakult

kettõs helyzetet követõen

nem volt megfelelõ

képviselete az FAI felé az

adott ország sportolóinak.

Sajnos, attól tartok, hoz-

zánk ez a kettõsség most

érkezett el. Ezért

szeretném elérni, hogy

EGY szövetsége legyen az

összes magyar siklórepülõnek. Annak

ellenére, hogy két lehetõség közül kell

választania a szakági ülésünknek.

Ráadásul az MRSz részérõl kifejezésre

került – amit egyébként kimondottan

helyeslek – hogy egy szövetségen

keresztül tartják lehetségesnek a sportági

képviseletet. Én a magam részérõl

kötelezõ érvénnyel elfogadom, amit a

szakági ülésünk dönt október 15-én.

Mindezek után lehet egymás mellé

tenni a két lehetséges alternatívát.

1. Szabad Repülõk Szövetsége. GURIGA

által tavaly életre hívott kezdemé-

nyezés. Nem világos számomra,

hogy milyen szerepet szán magának

az SzRSz. És ez a legnagyobb bajom

vele. Úgy tûnik, akár az összes ma-

gyar siklórepülõt is szívesen képvi-

selné sportági vonalon. De nem a

jelenlegi szakág jogutódjaként jött

létre, az ebbõl származtatható hát-

rányokkal együtt. Ezek részint anya-

gi hátrányok (ami az MRSz-ben

ragadt ingatlanpénz miatt akár ha-

marosan realizálódhat, 10 mFt körü-

li összegrõl van szó, amit az SzRSz

nem kaphat meg), de engem talán

még jobban zavar, hogy nem a sikló-

repülõ szakági ülés kezdeményezte

az SzRSz létrejöttét. Ráadásul annak

idején én személy szerint kértem

Gurigát, hogy lehetõség szerint a

szakági ülést követõen jöjjön létre az

SzRSz, mert csak úgy válhat legitim

képviselõjévé a siklórepülõknek.

Ennek ellenére tavaly tavasszal

a szakági ülés meghirdetését köve-

tõen néhány nappal korábbra hívta

össze Guriga az SzRSz létre-

hozásában érdeklõdõket. Nem tu-

dom, hogy képviselhetné így az

összes magyar siklórepülõt. Ezen-

kívül sokszor azt hallom, az SzRSz

nem is a sportági képviselet miatt,

hanem az üzemeltetési kérdések

hathatósabb képviselõjeként jött

létre. Ez az alternatíva számomra

tökéletesen elfogadható lenne, de

ebben az esetben csak az üzemelte-

tésre szakosodott GAZDASÁGI

szervezetrõl kell beszélnünk, ami-

nek a jelenlegi felállásban az SzRSz

szintén nem felel meg.

2. Siklórepülõ Szövetség. Már nevében

is a korábbi szakági ülés döntése

(miszerint az átalakuló MRSz-alap-

szabályba siklórepülõként kerüljünk

bele) alapján jelenleg az MRSz-köz-

gyûlését követõen létrejövõ sportági

képviseletet ellátó szervezet. Az

üzemeltetési kérdések mehetnének

tovább ezen a szervezeten keresztül,

de ebben az esetben nem érzek

különbséget a jelenlegi MRSz-es

mûködéshez képest. Tehát mellette

valószínûleg célszerû lenne létre-

hozni egy vagy több üzemeltetõ

szervezetet, gazdasági alapon.

Engedjetek meg egy személyesebb meg-

közelítést Gurigát illetõen. Látva, hogy

ilyen energiákat képes megmozgatni,

szeretném, ha továbbra is részt venne a

magyar siklórepülés formálásában.

Kívánom neki, hogy váljon tisztává,

hogy az összes magyar siklóernyõs kép-

viseletében kíván-e tevékenykedni, ek-

kor fogadja el, hogy a szakági ülésünk a

legfõbb szervünk, döntései kötelezõ

érvényûek számunkra. Vagy pedig egy

üzemeltetõ szervezetet kíván létrehozni,

ekkor szerintem célszerû lenne inkább a

gazdasági tevékenység irányába elmen-

nie, ebben az esetben érvényesülhetnek

az egyéni elképzelések.

Végül hadd tegyem hozzá, valószínû-

leg nem sokan tudjátok, a Menyhárt Évi

versenyen tartottunk egy szakbizottsági

ülést, aminek a szünetében sikerült

Gurigával együtt repülnünk motoros

sárkánnyal. Nagy élmény volt, köszö-

nöm itt is. Remélem hamarosan a másik

fele is összejön az együttrepülésünknek,

és vihetem tandem siklóernyõvel.

Jó leszállásokat g
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PERECZES ZSOLT
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2005 õszén szerdánként ismét több-célú továbbképzéseket szer-

vezünk az MRSZ megújult oktatótermében (Budapest, XIII.kerület

Dagály utca 11. II. emelet). A szakmai elõadássorozatot egyaránt a

kezdõ és haladó siklórepülõk számára tervezzük. A termet délután 6

körül nyitjuk, a szervezett elõadásokat este 7-tõl kezdjük és alkal-

manként egy kétszer 50 perces témát dolgozunk fel. Az elõadások

után mód lesz kötetlen beszélgetésre, vagy eszmecserékre.

Az elõadások programja:Az elõadások programja:

Szeptember 7. Tanfolyamnyitó - ízelítõ a következõ 26 órából. 

Szeptember 14. Mit jelent az áramlás, az állásszög és miért repül

elõre a siklóernyõ?

Szeptember 21. Hogyan mozog térben a szárny?

Szeptember 28. A repülés fizikája a gyakorlatban.

Október 5. A légkör, amiben repülünk és a felhõk, amik felettünk

vannak.

Október 12. Hogyan foghatom meg a láthatatlant? A termik titkai.

Október 19. Elszabott légtereink és életterünk.

Október 26. A papír vádol és véd. Jogsegély siklórepülõknek.

November 2. Elsõ és második segély a bajban. Az orvos válaszol.

November 9. Különleges helyzetekben. Amit a mentõernyõ kidobá-

sáig tenni kell. 

November 16. Ha már csak a mentõernyõ segít – akkor segítsen!

November 23. A jó felszerelés ismérvei.

November 30. Amit a siklórepülõ versenyzésrõl tudni illik.

December 7. SIKLÓERNYÕS MIKULÁSSIKLÓERNYÕS MIKULÁS

December 14. A távrepülés kalandjai és veszélyei.

December 21. Karácsonyi elõzetes

Reméljük, hogy az elõadássorozat minden résztvevõ számára hasznos

és élvezetes lesz.  Az elõadások mindenki számára nyíltak és díj-

mentesek. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Szabad Repülõk SzövetségeSzabad Repülõk Szövetsége

SSSSiiiikkkkllllóóóórrrreeeeppppüüüüllllõõõõSSSSiiiikkkkllllóóóórrrreeeeppppüüüüllllõõõõ

ooookkkkttttaaaattttóóóóiiii    ttttaaaannnnffffoooollllyyyyaaaammmmooookkkkttttaaaattttóóóóiiii    ttttaaaannnnffffoooollllyyyyaaaammmm

2005. októberében az MRSZ Siklórepülõ Szakág éves oktatási tervében ter-

vezetteknek megfelelõen ismét lehetõséget biztosítunk új oktatói jogosítá-

sok megszerzésére. Ehhez oktatói tanfolyamon kell részt venni− és az ott

elhangzottak− valamint a tematika oktatói képzésre vonatkozó melléklete

alapján eredményes vizsgát kell tenni.  A továbbképzés költsége: 10 jelent-

kezõ alatt 20 ezer Ft− felette 12 ezer Ft. Négy fõnél kevesebb jelentkezõ ese-

tén a költségek jelentõsen emelkedhetnek. A továbbképzés helyszíne az

MRSZ oktatóterme. Az elõadások és a vizsgák nyíltak− bárki számára meg-

tekinthetõk. A tanfolyam tervezett programja: 

Október 3. (hétfõ) 16.00.: Regisztráció. A részvétel feltételeinek ellenõrzése:

2005-re érvényes MRSz licensz− a klub szakmai vezetõje általi felterjesztés−

vezetett startkönyv: P 3 jogosítás 100 h repült idõ− 30 km-es táv− 3h feletti repülés.

Oktatói szint megjelölése. 17.00. Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana

(elõadó PÁLFI BÉLA GÁBOR) 19.00. A tematika ismertetése (elõadó: KEREKES LÁSZLÓ)

Október 4. (kedd) 16.00. Elõadás módszertan (elõadó: Kerekes László). 17.00.

A repülés fizikájának oktatása (elõadó: DR. GAUSZ TAMÁS). 18.00. Tandem repülés

oktatásának módszerei (elõadó: HOLLÓ ATTILA). 19.00. Mentõernyõ ismeret és

alkalmazás oktatásának módszere (elõadó: SZABÓ PÉTER)

Október 5. (szerda) 16.00. Felszerelés ismeret oktatásának módszere (elõadó:

Szegedi Miklós) 17.00. A különleges repülési helyzetek oktatásának módszerei

(elõadó: TASI GÁBOR) 19.00. Meteorológia oktatása (elõadó: Kerekes László)

Október 6. (csütörtök) 16.00. A gyakorlati repülés elméletének oktatása (elõadó:

Kerekes László). 17.00. Segédmotoros ernyõs képzés módszere (elõadó: BÍRÓ

BÁLINT). 18.00. Csörléssel folytatott képzés módszere (elõadó: Bíró Bálint). 19.00.

Navigáció oktatása (elõadó: FARKAS SZILÁRD)

Október 7. (péntek) 16.00. Légi szabályismeret oktatása (elõadó: Kerekes Lász-

ló). 17.00. Amit még el kell mondani a leendõ pilótáknak (elõadó: Kerekes László)

18.00. Konzultáció vizsga elõtt

Október 13. (csütörtök) 16.00. Vizsgadolgozat megírása. 18.00. Vizsgaoktatások

Október 14. (péntek) 15.00. Vizsgaoktatások (létszámtól függõen). 20.00. Záró-

vacsora− jogosítások kiadása (Budapest− Karinty Frigyes étterem)

TOLL0509.qxd  2005.09.21.  14:10  Page 8



1
5
2
. sz

á
m

 –
 2

0
0
5
. sz

e
p

te
m

b
e
r 
gg gg

N
é
v
je

g
y

1110

Személyesen csak másnap talál-

koztunk. Reggel már tudtam,

hogy beülhetek az egyik vontató

pilóta mögé egy körre. Körbe-

körbe nézegettem a hangár elé

kitolt motoros sárkányokat, és

egy elfeledett szó jutott eszembe:

„lélekvesztõ”. Kerék, ülés,

szárny. Na, meglátjuk. A verseny-

nap végén elhangzott a bûvös

mondat: „Qwakk kapitánnyal

fogsz repülni!” Na, az meg ki?

Nem elég, hogy lélekvesztõ, még

a kapitány is Qwakk? És aztán

szertefoszlott minden kétségem:

õ a tegnapi mosolygós srác! És a

gépe is le van burkolva, mint egy

versenyautó! Ragyogott az arany

színe a napon! Beültem a hátsó

ülésre, az meg nem ülés volt,

hanem fotel! Megnõtt a bizal-

mam.

A kapitány megnézte, hogy

rendesen be vagyok-e kötve,

ellenõrizte a gépet és gázt adott.

Nem számítottam ilyen gyor-

sulásra! Beleszorultam az ülésbe,

de az érzés nagyon is ismerõs

volt! Hiszen én valaha nagyon

szerettem motorozni! Mire ezt

végiggondoltam, vajsima lett a

száguldás. Égi útra indultunk!

Néhány perc alatt 2-300 métert

emelkedtünk, és kitárult a hori-

zont. Már nem port rugdaló

emberek voltunk, hanem az ég ma-

darai! Gyufásdoboz méretûre

zsugorodott a hangár és a fõépület.

A mezõn legelészõ juhnyáj, egy

zacskó biliárdasztalra borult földi-

mogyorónak látszott! Elértük a Duna

vonalát. A folyó lustán nyújtózott a

lábaink elõtt. Felületét aranyban fürdette

a délutáni napfény. Odáig kanyargott,

ahol a föld az éggel összeért. Elszakítot-

tam a szemem a távolról, és lenéztem:

nagyon pici autók szaladtak az úton,

apró házak egy makettasztalon, jelenték-

telen és vicces lett az alattunk porban

gázoló világ.

Qwakk kapitány igazított a kormá-

nyon, ellenõrizte a mûszereket és rám-

nevetett a visszapillantóban: „Minden

oké?” „Persze! Szuper!” A motor nyug-

tatóan brummogott a hátam mögött, jobb-

ról pedig, ahogy megbillent a horizont,

az épülõ autópálya vonala siklott alánk.

Néhány munkás felnézett és integetett.

Tuti, hogy irigyeltek! Nemsokára vissza-

értünk az ápolt gabonatáblák fölé, aztán,

mintha egy láthatatlan hegy

lenne elõttünk, elindultunk

felfelé. A meredek emelkedés

egyre lassult, mintha hullám-

vasúton ülnénk, és egyszerc-

sak felértünk!

Egy végtelennek tûnõ pil-

lanatra megállt a sárkány,

majd elindult lefelé. Tartott

az öv, ezért nem maradtam

ott a levegõben. A láthatatlan

hegy másik oldalán robogtunk le fan-

tasztikus sebességgel! A hullámvasúton

a lefelé út, vagy az ejtõernyõs ugrás

ilyen! Leírhatatlan, elmondhatatlan

érzés! Amikor tudod, hogy félni kellene,

de annyira jó, hogy elszáll a félelem is,

lemarad valahol félúton, és te csak repül-

sz nevetve a szélben! A következõ pil-

lanatban a kapitány kivette a gépet a süly-

lyedésbõl, visszakanyarodott a reptér

irányába és a talaj fölött pár méterrel

repültünk tovább. Méteres gabonatábla

fölött szálltunk. Nagy szökkenésekkel

egy szarvas futott alattunk, jelenlétével

gazdagítva a repülés élményét! Domb

takarta a repteret. Egy nagyobb gázadás-

sal lekövettük a domb ívét és máris a

reptéren voltunk. Enyhe zökkenõvel

leszálltunk, és abban a pillanatban

sajnáltam, hogy vége, hogy én nem

tudok így repülni, hogy

nincs motoros sárká-

nyom, hogy nem lakom

reptér közelében, hogy

az édesapám nem volt

pilóta, hogy… hogy…

hogy… Aztán rájöttem,

hogy megint a földön

kell járnom. Széles

mosollyal megkö-

szöntem a repülést, és

persze segítettem szét-

szedni a gépet. Tudtam,

hogy hamarosan ismét

találkozunk… g

10-13. OLDAL:

FALUDI MIKLÓS

EEGYGY NÉVJEGYNÉVJEGY HÁTÁRAHÁTÁRA, , AVAGYAVAGY

A kapitánnyalA kapitánnyal
a fedélzetena fedélzeten

Most már ha QWAKK KAPITÁNY nevét meghallom, mindig az a kép fog

eszembe jutni, amikor elõször találkoztunk. Nem is találkozás volt az,

csak egy futó pillanat, mégis élesen látom magam elõtt: Éppen csak

leértem Dunaújvárosba, a sárkányos nemzetire. Beléptem a fõépületbe,

ahol sokan jöttek-mentek. Hirtelen szembejött valaki zöld piló-

taruhában és mosolyogva biccentett, mintha régi cimborák lennénk.
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milyen a szárny állapota, honnan indul

meg az áramlás-elszakadás, ha van egy

kis zavar, akkor az miért lehet, melyek az

irányai, ilyenek. Gyönyörû látvány. 

Mike: Jól hallottam, Szaúd-Arábiát

mondtál?

Qwakk: Volt kint egy magyar srác,

aki két évvel ezelõtt elhatározta, hogy

létrehoz egy klubot. Úgy gondolta, hogy

magyar pilótákat visz ki klubot alapí-

tani, és kiképezni a leendõ oktatókat.

Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy

bekerülhettem abba a tízfõs oktatógárdá-

ba, ami tulajdonképpen Magyarországot

képviselte kint. Az a légkör nagyon meg-

fogott, szívesen viszszamennék. 

Mike: Gondoltál már arra, hogy másfajta

repülõeszközzel is repülj?

Qwakk: Olyannyira, hogy Zoli bará-

tom kisrepülõjén szoktam is gyakorol-

gatni. Tetszik, de én akkor is csak

sárkányrepülõ pilóta maradok. 

Mike: Régi motorosként el tudnád

képzelni a szárnyat motor nélkül?

Qwakk: A motor nélküli repülés is

tetszik, de csak úgy, hogy majd építek

egy könnyû kis trike-ot, és vontatásból

repülök vele. Mert futkározni nem

fogok. 

Mike: Mire vagy a legbüszkébb?

Qwakk: Az oktatói szakszót én

csináltam meg Nyíregyházán elsõnek.

Az ereklyetartó szekrényünk középsõ

polcán pedig szinte csak  az én kupáim

vannak.

Mike: Hoppá, akkor Te nem csak a von-

tatás miatt jársz versenyekre! A motoros

versenyek, hogyan zajlanak?

Qwakk: Vannak navigációs felada-

tok, amikor nincs mûszer, csak térkép,

adott idõ alatt, kötött vonalon kell repül-

ni, és jeleket vagy fotókat kell az útvon-

alon felismerni. Ha nem ott repülsz, ahol

kell, nem látod meg a jelet. Van, amikor

adott üzemanyaggal kell minél tovább a

levegõben maradni, és van célraszállás

is. Nagyon jók ezek a versenyek. 

Mike: S végül?

Qwakk: „Tisztelet mindazoknak kik

versenyt rendeznek. Ezúton köszöntöm

bajnokainkat kik hírül viszik a világnak,

hogy sok jó pilóta van Magyarországon.

Aki teheti, jöjjön el ide, mert nagy

lehetõség hogy megismerjük egymást,

eszmét cseréljünk, ötleteket alkalmaz-

zunk. No meg iszonyatot bulizzunk.

Eközben tudjátok, húzod, nyomod,

léped, döntöd, kicsi hazugságok is

megengedettek. Jöjjetek, hiszen ez

rólunk szól. Távolság ne legyen akadály,

hiszen most legutóbb Kiskunhalason

voltam 3 óra repülés zsinórban, egy

seggel. Nagyobb élmény, mint ismert

reptered körül keringeni, nem vagy te

szatelit.  Jó leszállást! Üdv: QWAKK”

BARTOVICS JÓZSEF

(Qwakk kapitány)

Születési idõ: 1960. Szept. 14. (Szûz)

Klub: Nyíregyházi Légisport Egyesület

Motoros Sárkányrepülõ Szakosztály

Státus: Motoros sárkány oktató

Szárny: Apolló C 15 

Motor: Injektoros Rotax Aprilia

Elérhetõség: 06-70-2006061

(Gépépítéssel kapcsolatban is

nyugodtan hívjatok!)

qwakk@freemail.hu   

MIKE: Hogyan ismerkedtél meg a repüléssel?

QWAKK: A repülés talán mindenkinek a

gyerekkori álma. Én is már gyermekko-

romtól szerettem volna repülni, de per-

sze ez akkoriban még nem volt lehet-

séges. Aztán ahogy telt-múlt az idõ,

megjelentek a sárkányrepülõk. Itt lakunk

nem messze a reptértõl, és egyszer csak

megláttam, hogy ilyen kis kütyük

mozognak az égen! Azonnal kimentem

és megkértem az egyik pilótát, hogy

vigyen fel. Nagyon megtetszett, és har-

madszorra már azt mondtam, ezt meg

akarom tanulni! A vizsga után, 93-ban

vettem magamnak egy kis gépet, és

rögtön elneveztem Cucunak. Jó könnyû

kis gép volt, Trabant-motoros. 

Mike: Gyorsan fejlõdtél?

Qwakk: Nem lehet azt mondani.

Nem megy az embernek minden rögtön.

Van, akinek jobb érzéke van hozzá, van,

akinek kevésbé, de ez sem feltétlenül

mérvadó.

Mike: Az örömrepülésen kívül milyen

feladatokat repülsz?

Qwakk: Eleinte csak az a fontos, hogy

a pilóta sokat gyakoroljon és gyûjtse a

rutint, de ha elér egy szintet, megpróbál-

hat feladatokat kitûzni maga elé. Én

például láttam a vontatást és meg akar-

tam tanulni. Amikor megvolt, és gyakor-

latot szereztem, következett a multi-von-

tatás, amikor két-három sárkányost is

húzhatok. Aztán az ejtõernyõs-ugratás.

Ezek mind különbözõ vizsgák, lehet

gyûjteni. Késõbb megszereztem a szak-

szót is oktatói szinten. Bemutató

repüléseket tervezek, építgetem a

gépem. Kiépítettem egy füstölõt, amit

azóta már más gépeken is látok. Megtet-

szett másoknak is.   

Mike: Oktatsz is?

Qwakk: Igen, persze. Tízen felül van

az eddigi növendékeim száma. Sajnos

ezen a környéken évente egy-két

növendék jön, több nem. Akinek lenne rá

pénze, az rájön, hogy itt nem tud villog-

ni, aki pedig csak repülni szeretne,

általában nem tudja megfizetni. 

Mike: Kamerákat is láttam a gépeden…

Qwakk: Egy ideje gondolkodom

rajta, hogy valami oktatófilmet kellene

csinálni. Ez adta az alapötletet. Mikor

kint voltam Szaúd-Arábiában, tudtam

venni ilyen kis kamerákat. Felszereltem

egyet a szárnyvégre, egyet elõre, és

próbálgattam, hogy milyen képet adnak.

Teleraktam a szárny felületét tizenöt cen-

timéterenként áramlásjelzõ zsinórokkal,

és tudom nézni repülés közben, hogy

NNÉVJEGYÉVJEGY: : QQWAKKWAKK KAPITÁNYKAPITÁNY

OlyanOlyan

kis kütyükkis kütyük
az égenaz égen

Még Dunaújvárosban beszéltük meg, hogy eljövök Nyíregyházára. Épp

idõben érek a megbeszélt helyre, ahol egy üres furgon fogad.

Csodálkozni sincs idõm, a közeli pékség ajtajában ismerõs alak integet. 
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15SSZABADOSZABADOS ZZOLOLTÁNTÁN

Az utolsó, MHSZ által szervezett sárkányrepülõAz utolsó, MHSZ által szervezett sárkányrepülõ

Nemzeti Bajnokság egyszerre volt motoros és vonNemzeti Bajnokság egyszerre volt motoros és von--

tatásból vitorlázó sárkányos versenytatásból vitorlázó sárkányos verseny. V. Vontatóontató --

pilótám, amellett, hogy mindig a termikbe húzott,pilótám, amellett, hogy mindig a termikbe húzott,

megnyerte a motoros bajnokságot is. Ezen amegnyerte a motoros bajnokságot is. Ezen a

versenyen olyan pilótát ismertem meg Zoliban,versenyen olyan pilótát ismertem meg Zoliban,

akiben ötvözõdött a tehetség, a biztonság és aakiben ötvözõdött a tehetség, a biztonság és a

tudatosság. Felszállás elõtt például mindig egytudatosság. Felszállás elõtt például mindig egy

csavarhúzót nyomott a földbe. Ezt mástól azóta semcsavarhúzót nyomott a földbe. Ezt mástól azóta sem

láttam soha.láttam soha.

„Minek ez?” – kérdeztem tõle bambán.„Minek ez?” – kérdeztem tõle bambán.

„T„Tudod, amikor egyedül szállok fel és a légcsavartudod, amikor egyedül szállok fel és a légcsavart

be kell forgatnom, ez a csavarhúzó egy vékony zsinórral a gyújtáskapcbe kell forgatnom, ez a csavarhúzó egy vékony zsinórral a gyújtáskapc--

solóhoz van kötve. Ha elindulna a szárny nélkülem, 2 centi után lekapcsolóhoz van kötve. Ha elindulna a szárny nélkülem, 2 centi után lekapc--

solja a gyújtást.”solja a gyújtást.”

Most megint eggyel kevesebb az ilyen elõrelátó és óvatos pilóta közötMost megint eggyel kevesebb az ilyen elõrelátó és óvatos pilóta közöt--

tünk.tünk.

Nyugodj békében!Nyugodj békében!

RRABNECZABNECZ GGÁBORÁBOR

AA magyar repülés egyik legeredményesebbmagyar repülés egyik legeredményesebb

pilótája, õstehetség, akitõl mindig tanultunkpilótája, õstehetség, akitõl mindig tanultunk

valamit, sajnos már nem veszélyezteti többé azvalamit, sajnos már nem veszélyezteti többé az

ULUL dobogót. dobogót. 

Nem egyszerûen jó sportoló volt, hanem azNem egyszerûen jó sportoló volt, hanem az

ULUL szakág bizottságának választott tagja,szakág bizottságának választott tagja,

akinek véleményére mindig odafigyeltem. Aakinek véleményére mindig odafigyeltem. A

mai kaotikus világban megnyugtató volt halmai kaotikus világban megnyugtató volt hal--

lani egyszerû és logikus, szakmai érveken alalani egyszerû és logikus, szakmai érveken ala--

puló magyarázatait.puló magyarázatait.

Hiányozni fogsz, Gabi!Hiányozni fogsz, Gabi!

BBBBBB úúúúúú cccccc ssssss úúúúúú

PP
énteken az idõjárásra nem

lehetett panasz, nagy volt a me-

leg. Sorra érkeztek az árusok,

kiállítók, repülõk, érdeklõdõk. Az idén

kibõvített programokkal, külön-

legességekkel készültünk. 

A pénteki nap sztárjai azonban a MH

59. Szentgyörgyi Dezsõ kecskeméti Re-

pülõbázisról érkezõ Albatros géppár

volt. Fotósok, filmesek települtek a repü-

lõtérre, hogy megörökítsék a nem min-

dennapi látványt. 

A jó idõ nem tartott sokáig. Késõ dél-

után eleredt az esõ, ami szombat délelõtt

kb. 10 óráig tartott, majd kisütött a nap.

Sajnos a szél eléggé nagy volt ahhoz,

hogy az UL-ek a messzi távolból szom-

baton útnak induljanak a rétsági talál-

kozóra. A rendezvény megnyitójára ter-

vezett Rétság feletti kötelékrepülés a szél

miatt elmaradt. A földön a zászlóforga-

tók felvonulásával, elõadásával kezdõ-

dött a nap. A színpadon meghívott ven-

dégeink néhány mondatban beszámol-

tak arról, miért fontos számukra egy

ilyen rendezvényen való jelenlét. Biztosí-

tottak arról, hogy a jövõben is számítha-

tunk támogatásukra, általuk hozott új

technikai eszközökkel, kiállításokkal

esetleg repüléssel bõvítik majd program-

jainkat. 

Meghívott vendégeink voltak többek

között: PETÕ ISTVÁN dandártábornok,

bázisparancsnok Kecskemétrõl; KOVÁCS

ISTVÁN ezredes Repülõ Felkészítési Osz-

tály Szolnokról; DR. ÁRMÓS SÁNDOR

rendõr ezredes, fõkapitány Salgótarján-

ból; DUZS JÓZSEF hõr. ezredes, igazgató

Balassagyarmatról; a Nógrád Megyei

Hadkieg. Parancsn. Toborzóiroda

állomány tagjai Salgótarjánból; MEZÕFI

ZOLTÁN, Rétság polgármestere, HAVAI

LÁSZLÓ, Tolmács község polgármestere.

A megnyitó után a színpadon neves

elõadók léptek fel. GROOVEHOUSE,

MC Hawer és Tekknõ, Bódi Guszti és a

Fekete szemek, UNITED, GO-FREE,

Liszter Sándor és a Vadrózsák, Csepregi

Éva, FRESH, Füstifecskék. Az elõadások

alatt városnézõ kisvonat szállította az

érdeklõdõket az 5 km-re lévõ Bánk

község, hegyekkel körülvett tavának

partjára és vissza. 

A színpad mellett felállított halál-

gömb igencsak felkeltette a nézõk figyel-

mét. Amikor NÉMETH MARTIN bement

motorjával a gömb belsejébe, minden

tekintet a gömbre tapadt. Elõször egye-

dül motorozott, majd a partnernõjét állí-

totta a gömb közepére és így végezte el a

veszélyes mutatványt, a halálforgást.

Késõbb ugyanezt megcsinálta két ember-

rel és bekötött szemmel is. A gyerekek-

nek új játékokat hozott a vidámpark, a

fák alatt díszmadarakat nézegethettek, a

repülõtéren játéksárkány különlegessé-

gek közül válogathattak. Volt arcfestés,

légvár, valamint sétalovagoltatáson is

részt vehettek. Volt sárkányból lab-

dadobás. A labdák némelyikében séta-

5555....    UUUUllllttttrrrraaaakkkköööönnnnnnnnyyyyûûûû    rrrreeeeppppüüüüllllõõõõkkkk5555....    UUUUllllttttrrrraaaakkkköööönnnnnnnnyyyyûûûû    rrrreeeeppppüüüüllllõõõõkkkk

ttttaaaalllláááállllkkkkoooozzzzóóóójjjjaaaattttaaaalllláááállllkkkkoooozzzzóóóójjjjaaaa
2005. július 1-2-3. Rétság-Tolmács repûlõtér
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16 repülésre jogosító nyereményeket rejtet-

tünk el. Aki megtalálta, máris indulha-

tott a reptérre. A színpad mellett a rend-

õrségtõl kommandós és kutyás bemu-

tatót láthattunk. A Bûn- és Balesetmeg-

elõzési sátorban prospektusokat kaptak

az érdeklõdõk. 

Kisebb elõadásokat tartottak, vála-

szoltak a kérdésekre, és aki, akarta ujjai-

ról lenyomatokat készíthetett, haza is

vihette. A rendõrség sebességszimulátort

is hozott. Mindenki saját bõrén tapasz-

talhatta, milyen mértékû egy ütközés 10

km/h sebességnél. Akik kipróbálták,

meglepõdve távoztak a székbõl. Nem

gondolták volna, hogy kis sebességnél is

ekkora ütés éri az embert.

A Határõrség haditechnikai kiállítást

mutatott be. Különbözõ fegyverek, táv-

csövek, éjszakai megfigyelõ berendezé-

sek, számítógépek álltak az érdeklõdõk

rendelkezésére, ki is próbálhatták. 

Volt Trabant–Wartburg találkozó és

verseny. Gyorsulási, kerékcsere, ügyes-

ségi, legnagyobb hangerõmérés kategó-

riában. A díjazottak oklevelet és aján-

dékot kaptak. Vasárnap délelõtt nem

maradhatott le a minden évben megren-

dezett Streetfighter show. A turai

DEMÉNY fivérek kitettek magukért. A lát-

nivalókat izgalmasabbá tette a rockos

zene és a szpíker elõadása. A nézõket is

bevonták egy-egy mutatványukba. Az

önként jelentkezõknek terpeszülésbe

kellett leülniük az útra és várni a

feléjük egy kerékkel száguldó

motorost, aki hajszálpontosan

megállt a földön ülõ személy lábai

között. 

Kora délután a reptéren

megkezdõdött a repülés.

Gawronból ejtõernyõsök ugrot-

tak, TÓTH FERENC (Pamacs) kígyót

bûvölt az égen. Motoros

sárkányok új légi számot adtak

elõ, füstöt húztak maguk után a

bemutató során. Majd KÖVECSES

FERENC nagyméretû repülõmo-

delljeinek földi és légi bemu-

tatójában gyönyörködhettünk. A vele

készült interjúban elmondta, az ország-

ban õ építi a legnagyobb mûködõképes

modelleket, van amelyikben ember is ült

már. Meghívásokat kap nagyobb ren-

dezvényekre, sõt külföldre is. 

A Kecskeméti Repülõbázis a Repülõ

Felkészítési Osztállyal közösen elhozott

néhány vadászgépeknél használatos

fegyverzetet, technikai felszerelést, kata-

pultülést, „G” ruhát, sisakot, prospektu-

sokat. Mindezt meg lehetett fogni,

kipróbálni és katapultülésben fényké-

pezkedni. Késõ délután VERES ZOLTÁN

legújabb légi bravúrjaiban gyönyörköd-

hettünk, majd repülés közben kihangosí-

tott rádión keresztül beszélt a nézõkhöz. 

A bemutató után alig várta a közön-

ség, hogy közelebbrõl is láthassa és

beszélhessen Zoltánnal, ugyanis min-

denki úgy tudta, le fog szállni a reptérre.

Sajnos az erõs, keresztirányú szél miatt

erre nem kerülhetett sor. Rádión

elköszönt a nézõktõl és nagy szárnybil-

lentéssekkel dél felé vette az irányt. Nem

sokkal késõbb megjelent az AN2 az égen,

a „Levegõ Ördögeivel”. Az ugrók már

alig várták, hogy a gép elérje a megadott

magasságot, és belevessék magukat a

nagy ûrbe. Négy ejtõernyõs 1500 m-rõl

ugrott, majd a gép 2500-2600 m-re

emelkedett. Ekkor már csak 3 fõ várta

azt a bizonyos jelet, hogy ugorhatnak.

Egy tandemugrás következett egy ope-

ratõrrel, aki a felszállástól az ugrásokig

mindent filmre vett. A tandemugrás

egyes fázisait örökítette meg. A tandem-

utas én voltam, KESERÛ LÁSZLÓNÉ ILDIKÓ.

Különleges élményben volt részem, amit

semmivel nem lehet összehasonlítani.

Röviden elmesélem milyen is volt: 

Ugrási magasság 2500-2600 m,

közben az ajtóban állni és nézni a nagy

ûrt magam alatt. A megadott jelre kiug-

rani a gépbõl, 200 km/h sebességgel

1200 m-t zuhanni

nyitott ernyõ nélkül

a föld felé. Közben

megfordultunk a le-

vegõben és láttam a

távolodó felhõket,

majd visszafordul-

tunk. Kis idõ múlva

nagyot ránt rajtam

valami, szorosabb

lett a heveder és

felfelé húz. Kinyílt

az ernyõ. Ettõl

fogva szép lassan,

csendben eresz-

kedünk a reptér felé.

Ha lesz rá alkalom

újra ugrani fogok. 

Az est fénypontja

sötétedés után kez-

dõdött. 16 gyönyörû

lány egyiptomi táncot mutatott be szín-

pompás ruhákban. Különleges tánccal is

készültek, amit UV fénynél adtak elõ,

majd elõadásuk legvégén tûztáncot

láthattunk tõlük. 

LIZI szintén egyiptomi tánccal bûvölte

el a közönséget, aki egy kígyót is hozott

magával, Satine-t. A mûsorszám végén

önként jelentkezõket vártak a színpadra

kígyósimogatásra. A színpad mellett én

is megtapasztalhattam milyen érzés

kígyót nyakban tartani, milyen tapintású

a bõre. Összegyûltek körülöttünk az

emberek, és bátran simogattuk a kígyót,
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18 mintha kiscica lett volna. Ennek

legfõképp a gyerekek örültek. 

Az egyiptomi táncokat a tûzakro-

baták követték. A társulat Gyõrbõl

érkezett. A színpad elõtti füves területen

kápráztatták el a közönséget, ritkaság-

nak számító, nem mindennapi elõadá-

sukkal. A mutatvány nagy odafigyelést

és gyakorlást igényel. A látvány pedig

önmagáért beszélt. Ezután következett a

10 perces tûzijáték. Látványban igen

gazdag, teljesen új motívumokat látha-

tott a közönség. A szabadtéri lézershow

is különlegességnek számított. Általában

zárt helyiségben kérik ezt a fajta elõ-

adást. Szabadtéri rendezvényeknél telje-

sen más a felépítése, az elõkészület. Gon-

dos tervezés alapján született meg Rétsá-

gon az 5. rendezvényünkre a szabadtéri

lézer show, amely mozgó grafikákat is

tartalmazott, zenei aláfestéssel. 

Az idõjárás nagyban befolyásolta a

tervezett programok menetét,

gondolok itt a repülésre, ezért

néhányszor programcserét kellett

végrehajtanunk. Az elõadásokat

ennek ellenére mindet megtartot-

tuk. Köszönet mindazoknak, akik

eljöttek a rendezvényünkre. 

Fényképek a rendezvényrõl

megtalálhatók a www.ul-talalko-

zo.hu oldalon. 

KESERÛ LÁSZLÓNÉ ILDIKÓ

Fõrendezõ

Nimbus Repülõklub

HiánypótlásHiánypótlás
Sajnos, a Hungarian Open beszámolójából kimaradt,

hogy a Sárkányrepülésért Alapítvány is

támogatta a versenyt.

Ezúton is elnézést kérünk!

PEDRO

AA
netet böngészem, és aggód-

va drukkolok a lóverseny-

fogadásra emlékeztetõ tipp-

skálán, amint az egyes szakértõk a

front érkezési idejét becsülik.

Remélem legalább a szombatot

megkapjuk repülésre, mielõtt

betör... Ha már egyszer elhatároz-

tam, hogy új ernyõt veszek, túl

akarok esni rajta mielõbb, hogy az

idényt azzal repüljem végig.

Synergy2. Egy fokkal talán nyugi-

sabb, mint öreg zsémbes Halálosztóm, és

sokkal nagyobb teljesítményû, gyorsabb.

Masszív full gelvenor kupola, GAZSÓ

szerint is elõbb unok rá, minthogy kiro-

hadna alólam. A nehéz starttal meg csak

megbirkózom valahogy. A pénz nálam,

de azért ki akarom próbálni, hátha egy-

szerûen nem érzem jól magam benne.

Gazsó már hónapok óta készül lecserélni

a szárnyát, mindent kipróbál, keresi a

Nagy Õ-t. Én megláttam a leírását és azt

mondtam, ez kell nekem. Nagyon nem

szeretném megbánni, de annyit egyikkel

sem tudok repülni, hogy biztosan tud-

jam melyiket akarom.

A hétvégi nyár forgalmától tartva

korán nekivágunk a hetesnek, így jó

hamar Kaposvárra érünk, marad idõ egy

kései reggelire. Ott viszont soká elidõ-

zünk, így miután belapátolom kétfogá-

sos menümet, egész sietõsre kell fog-

nunk. Egy trabi tököl elõttem, s amikor

kielõzöm, kiteszi az irányjelzõt és befor-

dul balra. Alig kerüljük el az ütközést, és

a srác visszaszól Gazsónak.

Nem sokat gondolkodom,

kiugrok és elmagyarázom,

hogy ha akkor indexel,

amikor kanyarodik, össze

fogom törni. Nem akarom

szájon vágni, de úgy néz

rám, mintha arra számítana,

hamar belátja a dolgot; így

elõzékeny párbeszéd után

hamar elbúcsúzunk.

A reptéren már ott a fehér wartyogó,

fel is húznak valakit. Kicsomagolok egy

mintaernyõt – szép. Kupolázgatok a kis-

sé rapszodikus szélben: nem könnyû a

fejem felett tartani. Felhúznak 400-ra,

onnan süllyedni kezdek mint a balta.

Nem jó jel. 200 körül kapok egy emelést

meg egy 30%-os kis tehenet. A kupola

mocorog, táncol felettem. Nem ezt vá-

rom az új ernyõtõl. Közben pislogok a

varióra és megértem: +4 és -4 között

ugrál a levegõ körülöttem. Jaaaa, hát

ahhoz képest egész jó. Leesek, de nem

tudok tiszta szívvel lelkesedni. Zsolt

kíváncsi az eredményre, de nem tudok

neki semmi határozottat mondani,

mehetek még egyet? Persze. A második

kör jóval nyugisabb, kicsit tekerek, visz-

szanyerek 50 métert és leesek.

Fene vigye, a következõ ernyõt meg

kipróbálom gyógy idõben és azt mon-

dom: hú de jó stabil? Inkább megveszem

ezt, csak nem bánom meg. Világoskék-

fekete színû, ami – mint egy veterán kol-

léga magyarázta – praktikus akkor, ha

AAAA    ttttiiiihhhhaaaannnnyyyyiiiiAAAA    ttttiiiihhhhaaaannnnyyyyiiii
mmmmóóóóllllóóóónnnnáááállllmmmmóóóóllllóóóónnnnáááállll

NAGY „JÓMADÁR”

JÁNOS
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nem akarom, hogy mindenki lásson. Ki-

csomagolom, egy Nova-sapkás hölgy

alaposan átvizsgálja a varrásait,

idõnként hümmög, néha bólogat. Hát,

íme elsõ új szárnyam. Hallgatom

csörgését, kicsit esetlenül fogdosom,

nem is tudom mit kezdjek vele. Végülis

elhatározom, hogy felcsatolom a

beülõre. Kicsit nagyképûen hangzik,

hogy: kifizetem mielõtt felszállok, hátha

eltekerek – de persze nem tiltakoznak.

Elõször Gazsót húzzák fel egy sárga

Ellusszal, de elég csúnyán hullik lefelé.

Kicsit teker, de csak elodázni tudja a

földetérést. Meggyõzöm magam, hogy

nem fog kelleni kamera se fényképezõ,

inkább csak a repülésre koncentrálok

abban a várható néhány percben. Bele-

futózom, persze rögtön fölém ugrik a

kupola és már el is emelkedem. Kicsit

besodródom a laktanya felé és érzek né-

mi dobálást, de nem tudom megállapí-

tani az erõsségét csörlés közben. A kötél

meglazul, leoldok. Ellenõrzöm, hogy a

kis zöld ernyõ szépen ereszkedik, azután

elindulok visszafelé, kétségbeesetten

keresgélve valami emelést. A The Race

képkockái ugranak be, amint az ernyõs a

szalagot biztatja: Come oooon! Elmegyek a

radar felé, de nem találom. Jövök vissza

az ügyeletest megkeresni, és félúton

összefutok valami mocorgós buborék-

kal. Kissé szertelen, mintha sok apró

magból állna, de helyenként egész com-

bos. 200 méteren találtam rá és 300-on

elégedetten veszem tudomásul, hogy

kezd határozott 2-es, 3-as emeléssé érni.

Tekerem-tekerem és nem nagyon zavar,

hogy közben erõteljesen sodródom el a

reptérrõl. Gazsó beszól a rádióba, hogy

látnak ám, és abból a nézetbõl is stabilan

esem felfelé. Nem nagyon tudok vála-

szolni, ezzel persze tisztában vannak õk

is – ZSÓFI nem is fogja vissza beszólo-

gathatnékját. Hangosan kacagva még

úgysem tekertem...

+1100-ig tart a lift, utána nem találom;

csak azt látom, hogy igencsak elsodród-

tam, és valahogy nincs kedvem vissza-

menni. Hogy is mondta GURIGA? A

távrepülés úgy kezdõdik, hogy az ember

hátat fordít a hegynek – lesz, ami lesz.

Tépelõdésemet szavak nélkül is érzik

odalenn, Gazsó PMR-je recsegve közli,

hogy induljak nyugodtan, jönnek utá-

nam autóval. Hát nem tiltakozom, irány

a Balaton. Intenzív süllyedés kísér észak

felé, hamarosan le is faragom nehezen

szerzett magasságom jó részét, 500-on

hangosan biztatom a levegõt: gyere

mááár. Megcélzom az utat, amin utánam

fognak jönni, amikor – 450 környékén –

mocorogni kezd a szárnyam. Körözni

kezdek, de még mielõtt befejezném,

megtalálok valamit. Tágítok nagyokat

azután élesen szûkítek, a Synergy2

abszolút partner a dologban. Idõnként

ficánkol felettem, olykor már szinte

várom, hogy frontcsukást kapok, de

inkább úgy dönt, repül tovább. Felmerül

bennem, mit szólna hozzá a Vertex, de

nem tudom a választ, különben is ez

olyan, mint a történelemben a „mi lett

volna, ha...”, semmi értelme. Kezd hûvös

lenni, még jó, hogy egy széldzsekit ma-

gamra vettem indulás elõtt, a varió vi-

szont kitartóan csipog, 1000 felett még

intenzívebben, mint azelõtt. 1340-en

fogy el az emelés, két tág kört még

teszek, aztán lemondok róla. A távoli

víztükör hívogatóan csillog észak felé,

de nem merem remélni, hogy közelrõl is

meglátom. Persze megteszek mindent,

de még nagyon messze van. Felengedem

a féket, tövig nyomom a gyorsítót és ro-

bogok felé. Sajnos érzem, mennyire süly-

lyedek közben, az apró rezdülések vi-

szont nem igazán jutnak így el hozzám,

ezért inkább visszaveszek a lendületbõl

és gyönyörködöm a tájban, közben

figyelem a kontrasztos felületeket. Az a

mezõhatár jól adhatja, de merre kígyóz-

hat az a csáp? No persze, a legnagyobb

erdõ felett. Csak nem esek fára ekkora

terepasztalon! elindulok arra – és bejön.

Némi esõs-kelõs keresgélés után sikerül

követnem a termik krumpliformáját, sta-

bilan emelkedve utazom benne. Közben

a rádióban hallom, hogy utánam indul-

tak, de nem találnak az égen. Neeem,

dehogy estem le. Alattam az autópálya

hídját építik hórihorgas sárga daruk;

emlékszem, idefelé is felfigyeltem a gi-

gantikus építkezésre, de nem bíztam

benne, hogy fentrõl is látom majd. Így

már megtalálnak az égen, sõt miután

jelzik, hogy most elõznek egy fehér kis-

buszt az autómmal, én is felfedezem

õket. Újabb emelésbe botlok, meg is

tudom tartani 1200 méterig, most már

egyre biztosabbnak látszik a Balaton.

Kéjesen hallgatom a varió boldog csiri-

pelését, és közben a tájat bámulom.

Egyszer csak egy piros helikoptert látok

messze alattam, az építkezés irányában.

Átvillan az agyamon, hogy milyen len-

ne, ha felém jönne, és nem venne észre,

de hamar elhesegetem a gondolatot.

Inkább a nagy víz felé veszem az irányt

újra, és élvezem a táj szépségét, a levegõ

susogását a zsinórokon, a tudatot, hogy

most éppen azt csinálom, amit a legjob-

ban szeretek. Meg is beszélem magam-

mal: „Tudsz élni, wazze”.

Most már történjék bármi, a vízpartot

biztosan elérem. Már látom magam elõtt,

amint diadalittasan besiklok a strandra,

ámuló tekintetek között lekapom a ruci-

mat és berobogok a finom hullámok

közé. Be is süllyedek szépen Szántód

fölé, amikor megint gyanús mocorgásra

figyelek fel, és csakhamar el is kap egy

újabb termik. Opsz, most mi legyen?

Keletre megpróbálhatom megkerülni a
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22 nagy vizet, keményen rátartva a délnyu-

gati szélre, vagy áttolhatom a csillogó

habok felett. Nem elõször jut eszembe

felhasználni a PÁRDUC elõadásán tanult

módszert, hogy megállapítsam elérném-

e a túlpartot – nos: elõször a térdem rug-

dalja a strandot, azután eltûnik a lábam

alatt.

Még tekerek egy gyengét, aközben

nyúlok a rádióhoz: – Gazsó, mit szólná-

tok, ha áttolnám a Balcsi felett? 

– Jól nézd meg a szélirányt, számold ki

merre fog tolni, és csak ha teljesen biztos

vagy... – mondja még tovább, és a szim-

plex átvitel korlátait átkozva alig várom,

hogy befejezze.

– Figyu, tutibiztos, hogy átérek; a

kérdés csak az, ti mit szóltok hozzá, ha az

északi parton szállok le? Nagyon fogtok

utálni?

– Nos, mi már így is baromira utálunk

– hátulról Zsófi helyeslõen kiabál be –, de

átrepülni a Balaton felett akkora élmény,

hogy azt nem hagynám ki.

– Oké, megdumáltál. – Tekerem to-

vább a cuccot, és lenézve megállapítom,

hogy most már kõkeményen nyomni kel-

lene a gyorsítót, ha a déli partra akarnék

leszállni. De persze eszemben sincs. Vi-

szont itt a szélirány sokkal nyugatiasabb,

mint számítottam, ráadásul úgy látszik

erõsödik is; így nyu-

gat felé nézve közelí-

tem a Tihanyi-fél-

szigetet. Alattam fe-

hér vitorlák húzzák

habokból szõtt far-

kincájukat, a nagy

zöld tó minden eddi-

gi látványt felülmúl

(pedig versenyben

volt a monacói ten-

gerpart is), csak

bámulom a folyton

máshol megcsillanó

hullámokat, és alig

tudom elhinni, hogy ez velem történik.

Egy régi sláger fut át az agyamon:

„I wish I had your pair of wings 

Just like last night in my dreams 

I was lost in paradise 

Wish I`d never opened my eyes”

– na igen, ha ez csak álom, óvatosnak

kell lennem, nehogy felébredjek. Keletre

ellátok egész Fûzfõig, ahol a forró csókok

emlékét még mindig susogják a fák; lá-

tom a legfeljebb csak a legelvetemültebb

technokratáknak szép nagyszállót Almá-

diban; eszembe jut, milyen érzés volt le-

dobni ocsmány barna egyenruhámat, és

milyen szívszorító volt visszavenni a

szabadság lejártával. Ha tudtam volna

abban a betonfallal körülvett tébolyult

világban, hogy egyszer eljön ez a pillanat

is, talán könnyebben viseltem volna.

Na, elég az álmodozásból. Lassan el-

érem a félszigetet, de a szél most már ke-

ményen sodor kelet felé, ráadásul határo-

zottan süllyedek. Kinézem a tó melletti

sima földeket, ha máshova nem, oda le

fogok tudni szállni. Na, annál azért job-

ban siklik a drága; ezen felbuzdulva

inkább egy távoli focipályát  nézek ki ma-

gamnak. Persze ha addig megemel vala-

mi, nem fogom kihagyni. Nem emel meg.

Viszont süllyedek, méghozzá egész

aggasztóan. A tó környéki tiszta részeket

már jócskán magam mögött hagytam, itt

házak sorakoznak egy domb mentén, a

nyugati végében tisztás, épp jónak tûnik.

Egészen addig, amíg fel nem fedezem a

keresztben átívelõ vezetéket. Opsz, ez

nem lesz jó, kéne valami tágasabb leszál-

ló. Elindulok a domb mentén és szépen

sodródom mögé. A döntés egyre köny-

nyebb, mivel lehetõségeim radikálisan

bekorlátozódtak: lee-oldalon vagyok, és

egyetlen tiszta területet látok magam

alatt, egy gyümölcsfákkal övezett pázsi-

tos kertet. Felötlik a gondolat, hogy a

háziak dédelgetett kuvasza fogad, de ha-

mar elhessegetem, és inkább a földet-

érésre koncentrálok. Szépen benavigá-

lom magam a fák közé, hogy se én, se az

ernyõ ne érintse õket, és simán landolok.

Gyorsan összecsomagolok a pedánsan

nyírt füvön, közben oda-odapillantok a

ház felé, mozgás jeleit kutatva. Se kutya-

kaki se kutyaház – szerencsém van.

Kisétálok a zárt kapuhoz és óvatosan át-

ugrom. Szívesen megköszönném a tulaj-

nak ezt a szép leszállót, de sem õt, sem a

szomszédokat nem találom, így lassan

elindulok lefelé, a strand irányába. Zsófi

telefonját csörgetem, az elsõ szavai: – Kí-

méletes legyél, nekünk semmi nem jött

össze. Nos akkor inkább nem mondok

semmit. Eszembe jut egy beszélgetésem

régi barátommal, mintha azt említette

volna, hogy Fûzfõn tölti a hétvégét. Fel-

hívom, hajlandó eljönni értem. Addig is

letelepedem a mólóhoz és próbálom

felidézni a keserédes dallamokat – Bolond

nyár, a tihanyi mólónál...

Mire összefutunk Gazsóékkal a stran-

don már esteledik és a front elsõ hullámai

csapkodni kezdik a lágy vizet, azért für-

dünk egy jót. Repülni egy nagyot és meg-

mártózni a Balatonban – mi jobbat lehet

kívánni? Legfeljebb hogy Óbudáról indul-

junk, és az egész csapatnak összejöjjön. g

23

TOLL0509.qxd  2005.09.21.  14:10  Page 22



1
5
3
. sz

á
m

 –
 2

0
0
5
. sz

e
p

te
m

b
e
r 
gg gg

L
é
g

-té
r: S

v
á
jc

25

tumultusban a Mókus hegyen a jobbról

neked menõ elõl elhúzod negatívba

balra az ernyõd, de ott hirtelen feltûnik

egy másik. Ha itt begyakorlod, már

tudhatod, hogy mire számíthatsz: arra,

hogy két egyforma megoldás nem

létezik.

Másnap újra a levegõben és ismét a tó

felett.

„Nincs több kör, Guriga!” ezt már

ismerem. Csak most az elõzmények

voltak mások. Dinamikusan kellett a

jobb féket a fenekem alá rántani és a be-

csúszás annyira

hirtelen következett

be, hogy magam sem

tudtam, idõben el

tudtam-e fordulni

együtt az ernyõvel a

hátracsúszó kupo-

lafél után, vagy már

betekeredtem. Tény,

hogy megint

m e r ü l õ s p i r á l b a n

vagyok, és már

megint arra várok,

hogy az ernyõ

magától induljon el

kifelé. Most már

ismerem, és tudom,

nógatni kell kissé. 

„Nincs több

kör!” Ez a nap már

más. Tudom, hogy

van még egy

köröm, hiszen teg-

nap is szépen a par-

tra szálltam, ma is

menni fog. Így

ebbõl a repülésbõl

ismét a partról

szemlélhetem a

tréning szakmai

irányítását. Szeren-

csére néhány pilóta

megint elpróbálja a

„Dupla kávét”, õk nem örülnek neki

annyira, mi kívülállók annál inkább

élvezzük. 

A tábor végére megismertem az

ernyõmet, nem is sejtettem, hogy ennyi

tartalék van benne. Megtudtam, milyen

reakciókat várhatok, ha túllépem a

határokat, és rengeteget tanultam. Most

már végképp nem értem, mitõl is

berzenkednek egyes hazai oktatók, azok,

akik a siklóernyõzésnek ezt a részét még

csak filmen látták, vagy elbeszélésekbõl

hallották. gPP
örgök lefelé egy szándékosan

túlhúzott csukásból, ami nem

szándékosan befûzõdött,

vagy csak csukott maradt, nem tu-

dom megállapítani. Minden józan

ész ellenére rángatom a csukott

oldalt, pedig értelmesen elmondták:

a nyitott oldallal fogok tudni repülni,

azzal törõdjek. Addig tökimanóztam,

amíg merülõspirálba ugrott a kupolám,

és most már vagy 15 m/s-al pörgök,

rohan felém a tó tükre, és én még mindig

nem rendeztem magam. 

„Nincs több kör Guriga!” ez a hang

már nem az a baráti és nyugodt instruk-

ció. Ez figyelmeztetés, majdhogynem

feddés. Tudom, hogy már nem érek

be a leszállóba, dinamikus páros

fékezéssel megtöröm a spirál

lendületét és kivezetem egy körrel a

fordulóból. Még hallom a szidal-

makat, tartalék magasságom

elveszítésének összefoglalóját, azután

pontosan a partra szállok, talán, ha

másért nem, ezért dicséretet kapok.

A biztonságtechnikai tréning

vezetõje azonban már a következõ

pilótával foglalkozik. Ez a pilóta

gyakorlottabb nálam, hallom amint

az új „D” elemet, a „Tasi féle dupla

kávét” kell meghúznia a

levegõben.

A híres „Magyar ván-

dor” vagy a még legendás-

abb „Almási szélmalom”

után talán új, egy magyar-

ról elnevezett elem kerül a

Sportok Történelmének

Évkönyvébe. A „Dupla

kávé” egyszerû két

egymásba érõ negatív,

amibõl olyan táncba kezd

az ernyõd, hogy azt

megoldani már valódi biztonságtech-

nikai feladat. 

„De hiszen ilyet magamtól sosem

csinálnék!” – méltatlankodik leszállás

után ZSUZSI, aki a legnagyobb igyekezet

mellett sem vízben fejezte be a figurát.

Elgondolkodtam. Dehogynem. Amikor a

GURIGA

FOTÓK:

JCS, ZSUZSI ÉS DANI

NNNNeeeeggggaaaattttíííívvvv    ééééllllmmmméééénnnnyyyyeeeeiiiimmmm    TTTTaaaassssiiii    bbbbiiiizzzzttttoooonnnnssssáááággggtttteeeecccchhhhnnnniiiikkkkáááájjjjáááánnnnNNNNeeeeggggaaaattttíííívvvv    ééééllllmmmméééénnnnyyyyeeeeiiiimmmm    TTTTaaaassssiiii    bbbbiiiizzzzttttoooonnnnssssáááággggtttteeeecccchhhhnnnniiiikkkkáááájjjjáááánnnn

Nincs több kör,Nincs több kör,
Guriga!Guriga!
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VeteránVeterán

Találkozó!Találkozó!

2004-ben a vének tanácsa

úgy döntött, a következõ

találkozó színhelye

a Magas Tátra legyen.

Mostanra a szándék

cselekvéssé érett.

Az idõpont:
2005. szeptember 29–október 2. 

Pontos helyszín:
Stary Smokovec, Gallik Stefan

háza: Smokovce 48.

A veterán tagság feltétele a

szokásos 50 évpont felett

legyen a „korod”, azaz az

életkorod legyen legalább 40 év,

+ repült évek számát add hozzá.

„Kapcsolt alkatrészed”

lehet fiatalabb is.

Részvételi díj:
900 Sk (kb. 6000 Ft,

ami tartalmazza a szállást

és a reggelit)

Jelentkezni az MRSZ-ben TÓTH

ZSUZSINÁL lehet (személyesen

Bp.,Dagály u. 11., vagy telefon:

30/9037804), nála lehet a pénzt is

befizetni (koronában, vagy forint-

ban). Szeretettel várunk minden

„öreget”!

TURÁN VOJTECH prezident

HALMOS PÉTER (Pamír) viceprezident

EEEEEEllllll aaaaaaddddddóóóóóó

111111       mmmmmmiiiiii llllll llllll iiiiii óóóóóó       FFFFFFtttttt       ffffff iiiiii xxxxxxéééééé rrrrrr tttttt

AAAAAAppppppoooooo llllll llllll oooooo       CCCCCCXXXXXX------MMMMMMDDDDDD      

RRRRRRaaaaaacccccceeeeee rrrrrrGGGGGGTTTTTT      tttttt rrrrrr iiiiii kkkkkkeeeeee

RRRRRR555555000000333333 ,,,,,,       eeeeeeggggggyyyyyy       ppppppoooooorrrrrr llllll aaaaaa ssssss zzzzzz ttttttóóóóóó

hhhhhháááááá rrrrrroooooommmmmmttttttoooooo llllll llllll úúúúúú       WWWWWWaaaaaa rrrrrrpppppp       ccccccaaaaaa rrrrrrbbbbbboooooonnnnnn       ssssss rrrrrróóóóóó ffffff

ffffff éééééénnnnnnyyyyyy ssssss zzzzzzóóóóóórrrrrróóóóóókkkkkk ,,,,,,       ssssss iiiiii llllll eeeeeennnnnncccccceeeeee rrrrrr !!!!!!

HHHHHHaaaaaannnnnnggggggáááááá rrrrrrbbbbbbaaaaaannnnnn       tttttt áááááá rrrrrroooooo llllll tttttt ,,,,,,       ssssss éééééé rrrrrrüüüüüü llllll éééééé ssssssmmmmmmeeeeeennnnnntttttt eeeeee ssssss       éééééé ssssss       jjjjjj óóóóóó llllll

kkkkkk aaaaaa rrrrrr bbbbbb aaaaaa nnnnnn tttttt aaaaaa rrrrrr tttttt oooooo tttttt tttttt ,,,,,,       666666       éééééé vvvvvv eeeeee ssssss ,,,,,,       111111 666666 000000       óóóóóó rrrrrr aaaaaa

üüüüüüzzzzzz eeeeeemmmmmmiiiiii ddddddõõõõõõ ,,,,,,       222222 ......       ttttttuuuuuu llllll aaaaaa jjjjjj ttttttóóóóóó llllll ......

TTTTTTeeeeee llllll ::::::       000000666666------777777000000------555555777777888888------333333888888444444888888

EEEEElllllaaaaadddddóóóóó!!!!!

AAAAAPPPPPOOOOOLLLLLLLLLLOOOOO     CCCCCXXXXX-----MMMMM

RRRRRAAAAACCCCCEEEEERRRRR     GGGGGTTTTT/////RRRRR

motoros sárkány,

nagyon megkímélt 

állapotban.

IIIIIrrrrrááááánnnnnyyyyyááááárrrrr:::::     11111.....11111     MMMMMiiiiilllllllllliiiiióóóóó

TTTTTeeeeelllll:::::     (((((7777700000)))))     444445555566666-----00000000000000044444
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Sárkány-

repülõ eladó!
Motor: 582 vizes.

Szárny: C15TN.

Trike: Apollo Jet Star.

Mûszerezettség: teljes.

Érdeklõdni lehet:

(06-30) 9343-010
4/2

Eladó:

APOLLÓ C-17TN

carbon szárny

3 hónapos, 70 percet repült; 2006-

ig biztosítással; színe: UV narancs

és fehér. Kipróbálható!

ára: 600 ezer Ft

Tel.: 30/981-1313
e-mail:

jaroschimre@axelero.hu
3/2

Sensor 610
(jól kezelhetõ teljesítménygép; 13,5 nm;

55-85 kg pilótának, hibátlan állapotban)

75000 Ft-ért;

HP AT 158
(korának csúcsteljesítményû gépe; 14,7

nm; 70-100 kg pilótának; jó állapotban)

65000 Ft-ért eladó

Pepi. (20) 528-2763,

(1) 242-3279

peto23@t-online.hu

RRRRRRaaaaaakkkkkkééééééttttttáááááássssss

mmmmmmeeeeeennnnnnttttttõõõõõõeeeeeerrrrrrnnnnnnyyyyyyõõõõõõ      rrrrrreeeeeennnnnnddddddsssssszzzzzz eeeeeerrrrrreeeeeekkkkkk,,,,,,

motormotoros sárkános sárkányra,yra, UL-reUL-re,,

VLA-ra,VLA-ra, motormotoros-os-

és vitorlázógépreés vitorlázógépre..

MaMagygyar típusalkalmasságar típusalkalmassággal!gal!

wwwwwwwwwwwwwwwwww......uuuuuutttttt rrrrrreeeeeebbbbbboooooo......vvvvvvnnnnnneeeeeetttttt ......hhhhhhuuuuuu

uuuuuutttttt rrrrrreeeeeebbbbbboooooo@@@@@@vvvvvvnnnnnneeeeeetttttt ......hhhhhhuuuuuu

222222000000//////555555444444222222------666666111111------999999888888
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HHHHHHiiiiiirrrrrrddddddeeeeeettttttééééééssssssiiiiii       ttttttaaaaaarrrrrriiiiiiffffffááááááiiiiiinnnnnnkkkkkk

222222000000000000666666......       jjjjjjaaaaaannnnnnuuuuuuáááááárrrrrr       111111------ttttttõõõõõõllllll

AAAAAApppppprrrrrróóóóóó:::::: 555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////666666 222222555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////333333 444444000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////222222 666666000000000000000000      FFFFFFtttttt      

111111//////111111 111111000000......000000000000000000      FFFFFFtttttt

BBBBBBoooooorrrrrr íííííí ttttttóóóóóóbbbbbbeeeeeellllllssssssõõõõõõnnnnnn      222222555555%%%%%%,,,,,,       hhhhhháááááátttttt llllllaaaaaappppppoooooonnnnnn

555555000000%%%%%%      ffffffeeeeeelllllláááááárrrrrr!!!!!!       333333      mmmmmmeeeeeeggggggjjjjjjeeeeeelllllleeeeeennnnnnééééééssssssttttttõõõõõõllllll

((((((eeeeeeggggggyyyyyysssssszzzzzzeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeee      ffffff iiiiiizzzzzzeeeeeettttttvvvvvveeeeee))))))

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

Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy hirde-

téseidet a megjelenés hónapjának 2-

áig, e-mailen, vagy telefonon juttasd

el hozzám. SMS-ben nem fogadom

hirdetésedet. Fizetni a feladással

párhuzamosan, normál postai befi-

zetési csekken lehet, a következõ

címre küldve: Madártoll, 1550

Budapest, Pf. 171. A csekk „Meg-

jegyzés” rovatába, kérlek, írd be:

„hirdetés”. Átutalással is fizethetsz,

a 65100149-11301903 szám-

laszámra!

MMAGYARAGYAR BBERTALANERTALAN (beric)(beric)

E-mail: beric@index.hu

Telefon:  (30) 9642-652

ÚÚÚÚÚÚjjjjjj!!!!!!
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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 5/3
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