
TOLL0512.qxd  12/18/2005  11:08 PM  Page 1



TOLL0512.qxd  12/18/2005  11:08 PM  Page 2



1
5
6
. sz

á
m

 –
 2

0
0
5
. d

e
ce

m
b

e
r 
gg gg

S
z
a
k
é
rté

s

5

1
5
6
. 

sz
á
m

 –
 2

0
0
5
. 

d
e
ce

m
b

e
r 
gggg

Im
p

re
ss

z
u

m

4

w
w

w
.
m

a
d

a
r
t
o

l
l
.
u

w
.
h

u
w

w
w

.
m

a
d

a
r
t
o

l
l
.
u

w
.
h

u

AA
z elnök elmondta, hogy elkez-

dõdött a szakági szövetségek

létrehozása, de van ahol nagyon

lassan halad. A végsõ határidõ január

31., mert tudni kell a többieknek is, hogy

áll fel az évben az MRSz szervezete.

A Pannon GSM-mel kötöttek egy

szerzõdést, ami azt jelenti, hogy az MRSZ

kap egy csomó elõfizetést/telefont (nem

tudom melyiket), amin elég kedvez-

ményesen lehet kifelé telefonálni (18 Ft)

és egymás között ingyenes.

A budaörsi repteret az MRSZ meg-

igényli ingyen az államtól 35 évi haszná-

latra. Odaköltöznek a légi mentõsök.

Az MRSz-nek van egy fél ingatlana a

Múzeum u. 7-ben, ami a Kossuth Klub

épülete. Az ügy 50 éve kezdõdött, a lé-

nyeg az, hogy most megállapodtak a

Kossuth Klubbal, és úgy tûnik, még az

idén pénz lesz az ingatlanból. (VÁRI

érdeme.) Ha minden OK, akkor 250 MFt-

ot kap az MRSz,amibõl 70 MFt-ot még az

idén elutalnak neki (nem a Várinak!). A

többit januárban. Ez alapján reális, hogy

azt az igéretét be tudja tartani Vári Gyula

elnökünk, hogy minden szakág 10 MFt-

ot kap az önállósodáshoz (negyed éves

bontásban 2,5 MFt-ot).

(Szóval szerintem érdemes volt

MSSz-t létrehozni az SzRSz helyett, hogy

jogutódok legyünk.)

Többi pénzbõl az MRSz úgy akar

gazdálkodni, hogy nem osztja szét, ha-

nem különbözõ alapokat hoz létre, és

megpróbálja nem felélni, hanem vala-

hogy mûködtetni ezt a tõkét.

Ezután volt pár kérdés:

– Az év közben belépõ tagsz-

ervezetek kapnak-e szavazati jogot

az adott évben?

Az a terv, hogy igen, ha befizeti

15 napon belül a tagdíjat.

(Késõbb ezt leszavazták/tuk)

– hogyan lesz felhasználva a 250

MFt többi része?

nem lesz szétosztva sem-

miképp. Alapokat csinálnak

belõle, pályázni lehet majd rá...

– létrehoz-e az MRSz biztosítási alapot,

kiváltani a drága biztosítókat?

Az a terv, hogy igen, de nem egysze-

rû. Drága szakemberek kellenek

hozzá, de szervezik.

– adhatnak-e az új mobilokból a PLH-nak

és a Repmeteornak pl.?

Valószínûleg nem, mert más

szervezetért nem tudunk kezességet

vállalni, hogy kifizeti a számlát...

– van-e folymatban inkasszó és mekkora?

Inkasszó nincs, halasztott fizetés van,

de az APEH-hel kötött egyezség

alapján.

– az FAI-tagsági el lett-e utalva végre?

Igen, késve ugyan, de már rendezve

van.

Gulyás Géza, az elsõ magyar hõlégbal-

lon pilóta idén 71 éves korában elhunyt.

Néma felállással emlékeztünk rá.

Ügyrendi javaslat jött az ejtõernyõ-

söktõl: az újonnan évközben belépõ tag-

szervezet kapjon az adott évre mandátu-

mot (szavazati jogot), ha a

felvétel után 15 napon belül

befizeti az éves tagdíjat. A fel-

vetés alapja az volt, hogy az

elnökség és a jogász másképp

értelmezte ezen témában az

alapszabályt. Egységes értel-

mezést akartak. Az egységes

értelmezés megszületett: a

tagság nem fogadta el ezt a

javaslatot, tehát amely

szervezet év közben lép be, annak csak

következõ évben lesz szavazati joga. Volt

még javaslat arra is, hogy még egy plusz

évig ne legyen szavazati joga, de aztán

ez sem ment át. Sajnos, ezzel a témával

sok idõ elment, pedig alapjában véve

szerintem nem lényeges.

Tagdíj emelési javaslat az elnök

részérõl: 2000 Ft helyett 2500 Ft

2000 maradna az MRSZ-nél, 500 Ft

menne NSSz felé. Ezen felül azt kéri,

hogy az eddig a szakágak részére vissza-

juttatott 300 Ft is maradjon az MRSz

központnál, a mûködés biztosítására.

A hirtelen szavaztatás elõtt erõsza-

kosan felszólaltunk páran :) :

BERECZKY FERENC (MSE vitrep): Ne

emelkedjen a tagdíj, mert csak keve-

sebben leszünk.

TÁBOR TOM (MSE Sikle): Az önálló sza-

kági szövetséggé válással egyre kevesebb

szolgáltatást kapunk az MRSz-tõl mint

szakág, ráadásul a létszám növelése

érdekében az új szakági szövetségünk

nem szed tagdíjat sem, és mindenkit

A Szabad Repülõk Szövetségének lapja

Postacím: 1550 Budapest, Pf. 171.

Fõszerkesztõ:

KEREKES LÁSZLÓ

Tel.: (20) 364-6921

E-mail: laszlo.kerekes@hmth.hu

(+Elõfizetéssel kapcsolatos ügyek)

Szerkesztõ, tipográfus:

MAGYAR BERTALAN

Tel.: (30) 9642-652

E-mail.: beric@index.hu

(+Hirdetésfelvétel)

Tördelõszerkesztõ:

IFJ. MAGYAR BERTALAN

Tel.: (20) 247-2504

E-mail.: stellar@c2.hu

(+webszerkesztés)

Grafika:

HEMMERT LÁSZLÓ

Nyomda: Press + Print Kft.

Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.

Vezetõ: TÓTH IMRE

Honlap: www.madartoll.uw.hu

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 a Szabad Repülõk

Szövetségéhez egyéb módon lehet eljut-

tatni. Mértéke negyedévre 1200 Ft, félévre

2200 Ft, egy évre 4000 Ft.

A címlapon: 8 óra 31 perc, 342 km

Cikkünk a 8. oldalon

NAGYON szubjektív,NAGYON szubjektív,nem hivatalos jegyzõkönyvnem hivatalos jegyzõkönyv
avagy röviden az MRSz-közgyûlésen érintett témákrólavagy röviden az MRSz-közgyûlésen érintett témákról

TÁBOR TAMÁS
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megpróbálunk az MRSz-be beterelni,

hogy nagyobb létszám után összessé-

gében többet kapjunk meg az NSH támo-

gatásból. Ha emeljük a tagdíjat, akkor a

létszám csökkenése miatt többet vesz-

tünk az NSH támogatásból, mint amen-

nyi a növelt tagdíjból pluszban befolyna.

Ez alapján ellenezzük az emelést!

ZSEMBERY ANDRÁS (ASE Sikle.): Ma-

radjon 2000 Ft a személyenként fize-

tendõ tagdíj, és a +500 Ft-ot a szaká-

ganként megkapott NSH-pénzbõl vonja

le magának az MRSz, így nem a pilóták-

tól kell beszedni, viszont a mûködési

költségeket fedezni tudja, ami az emelés

indoka volt! Az NSH-tól személyenként

2200 Ft-ot várnak, ebbõl csak 1700-at

kapna meg a szakág, és meg van oldva.

Inkább a közösbõl fizetünk, hogy ne

érezzék az emelést a pilóták, és sok

tagunk legyen.

GURIGA: Megerõsítette az elõbb el-

hangzottakat, és hangsúlyozta, hogy az

új szakági szövetség azért nem szed tag-

díjat (nálunk), mert arra számít, hogy

mindenki MRSz-tag (is) lesz, és ezért

kapunk annyi pénzt az NSH-tól, ami

elég az éves mûködésünkre. Ráadásul

sérelmezte, hogy elõzetesen neki azt

mondták, hogy nem lesz a közgyûlésen

tagdíj emelési javaslat, és ezért ezt nem is

beszélték át a küldöttek a képviselt

tagsággal.

Volt egy felszólalás az emelés mellett

is (nem tudom a nevét), de nem volt

egészen érthetõ az érvelése (számomra).

Az elnök erõsen érvelt az emelés mel-

lett, de azt is mondta, hogy végülis az

MRSz-nek mindegy, hogy honnan kap

pénzt...

Nos ezek után nagy többséggel Zsem-

bi „kecske is, káposzta is” javaslatát sza-

vazta meg a tagság, még az elnök azon

javaslatát is elvetve, ami kiegészítette

volna egy éves infláció követéssel

(ugyanezt a javaslatot).

Ezután egy gazdasági tájékoztató

jött, ami elõre nem volt kinyomtatva és

kiadva a küldöttek kezébe, nem volt a

meghívó mellett sem, csak kis méretben

a falra volt vetítve XLS-ként :(

Ez nem egy hivatalos beszámoló volt,

ezért nem kellett megszavazva elfogad-

ni, de ez a szerencséjük. Így nem

különösebben érdekelt senkit, de ilyen

elõkészítéssel egyre kevesebben szavaz-

nák meg! Nem látható át egy ekkora

szervezet éves pénzügyi gazdálkodása

az amatõr küldöttek által egy „falra

hányt” excel alapján... 

A végén a kiharcolt egyebek pont-

ban:

Tábor T. (MSE sikle): a gazdasági dol-

gokon kívül szeretnénk hallani pár szót a

légtér mizériáról, és a katonák gyorsha-

jtási kísérletérõl a légterünkben.

Elnök: Az MRSz álláspontja az a 250

csomós max sebesség katonák általi

átlépésérõl, hogy “NEM”. Túlzottan

nem akarjuk ragozni, de több volt katona

is van az MRSz-ben és tudjuk, hogy ez

így nem elfogadható.

A Hungarocontrolos légtér egyezte-

téseken az MRSz részt vesz, és próbál

egységes MRSz álláspontot képviselni.

Más, de rokon témában a jó hír, hogy

sikerült elérni, hogy a Légügyi Kollégi-

umban, ami a jogszabály elõkészí-

tésekkel foglalkozik, legyen az MRSz-

nek két embere, amibõl a létszámará-

nyok miatt is az egyik „könnyûrepülõ”

lenne. A két ember, aki most le van adva

PERECZES ZSOLT, a siklórepülõk jelenlegi

szakbizottság-vezetõje, és SIKLÓSI

ZOLTÁN az MRSz BISZ részérõl.

No, erre kissé éles vita alakult ki,

amikor Guriga és ZSUZSI bekiabálva szá-

monkérte, hogy ezt miért csak itt és

véletlenül kell megtudnunk, és kivel volt

egyeztetve a leadott személy neve, mert

hogy a Perec pl. inkább a sport dolgokat

intézi a mi munkamegosztásunkban,

nem igazán a légtérrel és a jogszabályok-

ban van képben. Sajnos, ez a vita kívül-

rõl nem nézett ki jól, nem nélkülözte a

személyeskedést sem. Sõt... Az elnök

meg Siklósi Zoli is elég agresszív volt, no

meg Gurigáék is.

Én még megkérdeztem, hogy ki fogja

az MRSz-t képviselni a Hungarocontro-

los tárgyaláson, mire kiderült, hogy

többek között KARDOS PISTI (Kacsa).

„Megemlítettem”, hogy õ még nem tud

róla, pedig két nap múlva lesz ez a

megbeszélés. A szünetben beszéltem

vele telefonon ugyanis.

Itt lezárult az MRSz közgyûlés.

Kifelé menet még próbáltam szakmai

dolgokat érdeklõdni Siklósi Zolitól, illet-

ve a fõtitkártól, de az újra fellángoló El-

nök–Guriga–Siklósi vita miatt lehetetlen

volt :( Pedig érdekelt volna, hogy mi is

pontosan ez az újonnan betervezett, nem

kis méretû katonai TRA. Ezt majd Kar-

dos Pistitõl fogjuk megtudni talán...

Ezúton is köszönet Párducnak a sza-

vazatképesség beállításáért! :) g

Kaptam még egy kis kiegészítõ

infót MÉHÉSZ SÁNDORTÓL, az MRSz

fõtitkárától:

„A budaörsi repteret az MRSZ

megigényli ingyen az államtól 35 évi 

használatra.” Igen a hír igaz, csak ha

elmondhattam volna a beszámolóm

akkor sokkal több és pontosabb rés-

zlettel tudtam volna szolgálni! Nem

az államtól, hanem a Fõvárosi Önkor-

mányzattól igényeltem meg a

„Budaörs közép és hosszútávú koncepció-

ja” címû anyaggal, és nem használat-

ra, hanem ingyenes kezelõi joggal

ruházzák fel a szövetséget. Az elvi

ígéret a pályázat kapcsán már meg-

van. A Dagály utca 11/a II. em teljes

szintjére is pályáztunk és úgy néz ki,

hogy megkapjuk.

„Az NSH-tól személyenként 2200 Ft-

ot várnak, ebbõl csak 1700-at kapna

meg a szakág,....” Na, igazából ez sem

így van. A NSSZ támogatási pon-

térték-számítását elég kevesen értik és

olvasták. Nem a taglétszám nagysága

a domináns! Remélem, a tavaszi köz-

gyûlésen bemutathatom, mivel itt

„valamiért” nem sikerült... g

KiegészítõKiegészítõ
infóinfó
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ÚÚ
gy alakult, hogy egyedülgy alakult, hogy egyedül

mentem Brazíliába az X-Ceamentem Brazíliába az X-Cea--

ra 10 anos jubileumi versenyra 10 anos jubileumi verseny--

rre. 60 pilóta érkezett, 50 Európából.e. 60 pilóta érkezett, 50 Európából.

Két nap pihenés után kezdõdött aKét nap pihenés után kezdõdött a

versenyverseny. Öt napból hár. Öt napból három leghoszom leghosz--

szabb táv számít. szabb táv számít. AA nulladik nap anulladik nap a

szokásos 34 km-es céltávszokásos 34 km-es céltáv, kajával,, kajával,

megnyitó cermegnyitó ceremóniával. Itt emóniával. Itt CCHICOHICO,, aa

verseny rverseny rendezõje minden évben elendezõje minden évben el--

mondja a veszélyeket, meg hogy mondja a veszélyeket, meg hogy mekmek--

kora rkora rekorekordok születtek ezidáig:dok születtek ezidáig:

((FFRANKRANK BBROWNROWN 338, sárkány 432 338, sárkány 432 km).km).

Már az elsõ napon összetörte maMár az elsõ napon összetörte ma--

gát két brazil pilóta. gát két brazil pilóta. AA szél szokásszél szokás

szerint brszerint brutál volt, a startokat sokanutál volt, a startokat sokan

elrelrontották. ontották. Aki nem lép rá 1-2 mp-Aki nem lép rá 1-2 mp-

en belül a gyorsítóra az en belül a gyorsítóra az esélyesenesélyesen

hátrasodródhatott. hátrasodródhatott. Balesetek voltakBalesetek voltak

még a gyorsítós,még a gyorsítós, turbulens  leszálláturbulens  leszállá--

soknál is. soknál is. AA helyi helyi primitív kórprimitív kórházrólházról

jobb nem beszélni.jobb nem beszélni.

CCCCCííííímmmmmlllllaaaaappppp-----

ssssszzzzztttttooooorrrrriiiii

E l s õE l s õ

v e r s e n y n a p :v e r s e n y n a p :

rreggel 9.15 kor stareggel 9.15 kor star--

toltam, gyenge termikekbentoltam, gyenge termikekben

sodródva az erõs szélben, 1300 m-sodródva az erõs szélben, 1300 m-

es felhõalap mellett 78 km-nél 1es felhõalap mellett 78 km-nél 11.15-kor1.15-kor

beégtem. Gondoltam, ezzel vége is abeégtem. Gondoltam, ezzel vége is a

versenyemnek, mivel többen 200 km felettversenyemnek, mivel többen 200 km felett

rrepültek (a portugál pilóta 278km-t).epültek (a portugál pilóta 278km-t).

Második nap:Második nap: ForFordult a kocka! Brdult a kocka! Brutál szélutál szél--

ben 10.15-kor elstartolva, 240 km-nél landoltamben 10.15-kor elstartolva, 240 km-nél landoltam

15.50 per15.50 perckorckor. Még 2 órát r. Még 2 órát repülhettem volna! Így isepülhettem volna! Így is

nyertem a napot, mert a második 51 km-t nyonyertem a napot, mert a második 51 km-t nyo--

mott. Legjobb sárkányos 217 km. Így elsõ letmott. Legjobb sárkányos 217 km. Így elsõ let--

tem a második nap után.tem a második nap után.

Harmadik nap:Harmadik nap: ElrElrontottam mindent!ontottam mindent!

Délelõtt erõs volt a szél, és a kék ég miatt nemDélelõtt erõs volt a szél, és a kék ég miatt nem

startolt senki. Én sem erõltettem, hisz elsõ vagyok.startolt senki. Én sem erõltettem, hisz elsõ vagyok.

Délben lementem a szállásra néhány pilótával; gondolDélben lementem a szállásra néhány pilótával; gondol--

tam, itt már nem lesz semmi! tam, itt már nem lesz semmi! AA medencébõl láttam 12.30-medencébõl láttam 12.30-

kor eltekerni az emberkor eltekerni az embereket az addigra már felhõssé válteket az addigra már felhõssé vált

égbolton! égbolton! TTOMASOMAS BBRAUNERRAUNER (Czech Rep.): 265 km. Elmondása(Czech Rep.): 265 km. Elmondása

szerint sötétben szállt le. Többen rszerint sötétben szállt le. Többen repültek 200 km felett.epültek 200 km felett.

Negyedik nap:Negyedik nap: Egy helyi pilóta 8.30-kor elstartolt! SenkiEgy helyi pilóta 8.30-kor elstartolt! Senki

se hitte volna, de eltekert, és aznap 150 km-t rse hitte volna, de eltekert, és aznap 150 km-t repült. epült. AA

starthelyen erõs volt a szél, senki nem tudott startolni.starthelyen erõs volt a szél, senki nem tudott startolni.

Nekem nagyon hiányzott ez a nap, gondoltam: mindentNekem nagyon hiányzott ez a nap, gondoltam: mindent

vagy semmit! – holnap én is elnyomom korábban. vagy semmit! – holnap én is elnyomom korábban. 
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16.40-kor értem el Pedro II. (286km),

FORGÓ SZILÁRD és SIMONICS PÉTER céltáv-

világcsúcsának helyét csodálhattam meg

itt. Tovább repülve 16.57-kor lépett át a

JPS-em 300 km-re! Csodálatos érzés volt,

mindenkinek kívánom, élje át egyszer!

A következõ termik segítségével 3011

m magasra emelkedtem. 8 óra repülés

után nagy fejszámolásokba kezdtem,

ugyanis a rádióriportokat hallgatva tud-

tam, hogy mindenki leszállt mögöttem

(Petra 302 km világcsúcs, tiroli srác 316

km, brazil pilóta 284 km) Hm! Meg kel-

lene nyerni a versenyt! 16.45-kor, 338

km-nél 700m magasan lett volna lehe-

tõségem, egy nagy tûz füstjét kitekerni

(,felhõ” is volt a tetején; lásd a címlapot),

de fáradtan,  serial ernyõvel a  versenyt

megnyerve, dél-amerikai csúccsal a

zsebemben, kikerülve a füstöt egy biz-

tonságos fazenda udvarára leszálltam, 8

óra 31 perc repülés után. Ameddig a

szem ellátott, erdõ volt mindenütt, ez is

befolyásolt a döntésben. A visszaszállító

autóban tudtam meg, hogy a portugál

srácnak nem mûködött a rádiója, és

aznap 380 km-t repült. :-(

Végeredmény:

1. DIEGO PIRES Portugal

2. Tasi Péter (Serial 1.) Hungary

3. JAN HABERMANN Czech

4. TOMAS BRAUNER Czech

...13. Petra Krausova  (wr) Czech 

A záróünnepségen koncert is volt a

fõtéren, de a helyi fiatalok némi italozás

után verekedni kezdtek.

Úgy kellett a pilótáknak bemenekülni

a bérelt buszokba. Azért a kupákat még

éppen át tudták adni ! Pénzdíj idén sem

volt. g

Minden este az olasz pilótákkal

koccintottunk Piripirire a 316 km-re

levõ városra, hogy másnap este ott

fogunk ünnepelni. Az utolsó ver-

senynap elõtt az egyik olasz azt

mondta: most koccintsunk Madale-

nára (60 km), hátha így bejön

Piripiri. Igaza lett, õ szállt le Piripiri

repterére! 

Utolsó nap: Reggel 9.20-kor

startoltam. Gyenge termikkel

emelkedtem 1200 m magasra. Most vagy

soha! – elindultam még két pilótával. Az

elsõ 2 óra iszonyú nehéz volt. Erõs szél,

alacsony alap, gyenge buboréktermikek!

Hamar a talajon találta magát az ember.

Aki leszállt 20 km-en belül, startolhatott

újra. Egy franciát láttam start után egy

domb mögé sodródva leszállni, késõbb

tudtam meg: összetörte magát. 11 óra

körül bejavult az idõ. A felhõalap 1700 m

körül, a termikek is erõ-

sebbek lettek. Ennek ellenére

sokszor voltam talajközel-

ben, egészen  a táv végéig.

100 km-t elérve át kell repül-

ni egy hegységet, ami nekem

keservesen sikerült. Ala-

csonyan értem a felfutó ge-

rincekre, nem tudtam kite-

kerni. Egy sárkányossal

szinte átbukdácsoltunk a

turbulens csúcsokon; mígnem a hátára

borult, és mentõernyõt dobott  mellõlem.

Rádión megbeszéltük: nincs komolyabb

baja, mehetek tovább.  Szerencsésen át-

érve újra sikerült kitekerni, immár 2000

m fölé. Késõbb találkoztam PETRÁVAL

(Czech rep.) meg egy tiroli sráccal,

együtt repültünk kb. 120 km-t. Jó érzés

volt elhagyni a 240 km-t, az eddigi csú-

csomat, itt már az alap 2800 m körül volt.

10
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TASI PÉTER
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MIKE: Mesélj magadról és a repülésrõl!

HEMI: Édesapám a háborúban repült.

Mint tiszt és pilóta, tagja volt a híres

Puma századnak. A háború után õk

alapították meg Szekszárd mellett az

Õcsényi Repülõklubot. Gyermek-

koromban gyakran láttam édesapám

repülõs fényképeit, és igencsak izgatták

a fantáziámat. Sokszor álmodtam, hogy

téli éjszakákon kitárt karokkal repülök a

város fölött, amikor fényudvar övez

minden ostorlámpát, és senki nem tudja,

hogy ott vagyok. Késõbb az iskola után

Pestre mentem dolgozni, ahol megis-

merkedtem egy lánnyal. Az õ édesapja

tagja volt az elsõ sárkányos generáció-

nak. A garázsa falán tartott sárkányre-

pülõ láttán, repülési vágyam újabb szik-

rát kapott. A kapcsolat ugyan véget ért,

de egyúttal megadta a kezdõ lendületet

is. Egy kollégám mondta a filmstú-

dióban, hogy van Dömösön egy eladó

gép. Csak annyit tudtunk róla, hogy

Fõnix a neve és tízezer forintért odaad-

ják. Nem sokat gondolkodtunk, megvet-

tük és már mentünk is a tinnyei dom-

bokra. Vagy két óra alatt összeraktuk a

sárkányt, és ahány csipkebokor volt,

mindegyikbe belerohantam vele; de úgy,

hogy alig tudtak kiszedni. Két-három

nap után kezdtem rájönni, hogy nem jó

ez így, és elmentem a határhegyi

sárkányrepülõ hangárhoz. Három sza-

kállas emberrel is beszéltem, akik el-

mondták, hogy a sárkányom 78-ban 1400

dollárt ért, de azóta huszonvalahányan

zuhantak le vele, és a gyártó nem is

tudott többet eladni belõle. Egyébként

maga a sárkány egy korszakalkotó

ötletekkel teli, kedves kis gép volt.

Oktatókkal, a klub gépein kezdtem

gyakorolni, amíg túl sokan nem lettünk.

Akkor megint elõvettem a Fõnix-

madaram. Késõbb OLTAY MIKI, aki akkor

repülte az elsõ magyarországi 100 km-t,

azt mondta, hogy ha õ nincs kint, repül-

hetek a gépével, ami egy vadonatúj

Mágus volt. Ez borzasztó sokat jelentett!

Persze csak szerénykedtem, de ahogy

eltûnt az elsõ ház mögött, már rohantam

fel a sárkánnyal a hegyre. Végtelenül

rendes volt ez tõle! Attól kezdve folya-

matosan repültem 16 éven keresztül.

Leghosszabb lejtõzésem, amit helyben

repültem hét és fél órásra sikeredett.

Kipróbáltam a motoros sárkányt is. MAR-

TINECZ ENDRE tanított az orralökött fû-

nyíró kezelésére. Az ernyõzésbe is bele-

NNÉVJEGYÉVJEGY:: HHEMIEMI

Grafikus ésGrafikus ésezermesterezermester
Mindig szerettem volna tudni, hogy ki rajzolja azokat a vicces figurákat

a Madártollba. Ki az a grafikus, aki oly gyakran csal mosolyt az arcunkra

a mentõernyõ helyett esernyõt használó sárkányrepülõvel, az igazi, zöld

sárkánnyal vagy akár a csóró templom egerével?  

kóstoltam, az elsõ törökországi

világjátékokra pedig a hõlégbal-

lonos team tagjaként utazhattam.

KARDOS MIKLÓS megtisztelt azzal,

hogy bevett a csapatba. Sajnos

odafelé, Isztambultól 120 km-re

balesetet szenvedtünk az autópá-

lyán. A szalagkorlát kettévágta az

autót és szétroncsolta Miki lábát.

Az anyósülésen ülõ srác kirepült a

szélvédõn. Én a hátsó ülésen alud-

tam, mert elõtte vezettem. Elõrerepül-

tem, összetörtem mindent magam elõtt

és nyolc nap múlva itthon, a katonai

kórházban ébredtem fel. Az állkapcsom

öt darabra tört, négy bordám, lapockám

és a két vállam sérült. Halványan

emlékeztem a kedves török ápolónõkre,

meg, hogy valami repülõn vagyunk és

kacsingatok Mikire. Utólag õ azt mond-

ta, hogy egy aszalt majom nem vág

olyan pofákat mint én akkor. A harmadik

srác csak enyhe agyrázkódást kapott, õ

vigyázott a személyes dolgainkra és a

fotó-felszerelésre. Azon kívül minden

mást elloptak. A lábadozás idõszakában,

kedvesemmel sms-eztünk a Gólya-

mûveknek, és egy szõke, kékszemû

kishaver összejött. Akkor természetesen

nem repülgettem, de gyakran gondol-

tam az évadnyitó versenyekre BUZÁDY

GYURI bácsiékkal a Szársomlyón, vagy az

Eged kupára, amit egyszer operált

kézzel sikerült megnyernem. A

találkozókra, versenyekre mindig

szívesen emlékszem vissza. Sok a szép

emlék. KÕHALMI PÉTER barátom, aki most

Miskolcon újságíró, akkoriban a Swing

ernyõket forgalmazta itthon, egyszer

hozott nekem egy Swing Minoát. Na-

gyon jó, gyors ernyõ volt. Azzal is repül-

tem, összesen olyan hatvan órát. Nagyon

sok jó oldala van, a siklóernyõnek.

Összecsukva egy kövér hátizsák, a

sárkány viszont hat méter. Fáról leszedni

azonban a sárkányt könnyebb, mert ha

öt ág van, arra harmincféle-

képpen tekerednek fel a

zsinórok. A siklóernyõn

nincs fõtartó, kereszttartó,

vonaglik a fejed fölött, mint

egy epilepsziás amõba.

Észnél kell lenni állandóan.

Mindkettõnél van egy

minimális sebesség, amit ér-

demes betartani. Ha túl-

fékezem az ernyõt, összeom-

lik, de ha elég magasságom van, új-

ranyitható. A sárkány 25 méteres zu-

hanás után kijön a függõlegesbõl.

Egyszerûen mind a kettõ gyönyörû.

Ugyanaz és teljesen más. Talán nem is az

a fontos, hogy mivel repülünk, hanem

maga a repülés. g

Név: HEMMERT LÁSZLÓ

(Hemi)

Szül.: 1953. március  18. (Halak)

Státus: Sárkányrepülõs oktató,

sklóernyõs pilóta

Klub: MMRK-MSE

Ernyõ: Swing Minoa

Szárnyak: Mágus-3, Zafír,

Solar Wings, Rumour-II.

Elérhetõség: 06-20-9452-004

FALUDI MIKLÓS
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Az Úr hangjaAz Úr hangja
Az egyik régebbi Eger Kupa

versenyen történt, hogy amikor a

mezõny már sokadik napja

taposta a Sombokor-starthely

füvét a Kékes-hegy oldalán,

KOVÁCS JENÕ barátomnak

elfogyott a dugi söre. Ezt a

repüléséhez mindenkor

fontos kelléket a starthely

közelében csörgedezõ hûs

kis patakban õrizgette.

Start elõtt magához vette, a

pondrójába bétette, a le-

szállóban elõvette, és fenemód

nagy-nagy élvezettel, lassú kor-

tyokkal magába öntötte a szó szerint

madárlátta, felhõhûtötte serbetet. E kis

elõjáték után jöjjön a történet....

KISS FERI klubtársunk, akkori vezé-

rünk nagyon jól állt már az eredményli-

tán. Nagyon jó    pilóta volt, ésszel repült,

egyesek szerint néha kicsit önzõn is:

„Lohász! Hagyd el a termikemet!” – kiál-

totta át állítólag LOHÁSZ ZOLINAK amikor

egyszer egy termiket tekertek…

A starthelyet mint rajzásban lévõ szí-

nes pillangók, borították el a    sárká-

nyok. Némelyiknek csak a leszállóig tar-

tott kérészéletû röpte, míg mások – az

ügyesebbek, szerencsésebbek –, nyalva a

hegyoldalt, „tekerve” a láthatatlan ottse-

levõt, átemelkedtek a Kékesen. Elsõként

így „esett fel” Feri is, acélszürke sze-

meivel sasként szárnyalva, akarva a

gyõzelmet. Ha ez a nap bejön, megnyeri

a ver-

senyt! Az

Alföld mint eleven térkép, lassan

kúszott át alatta. Ám valami történhetett,

mert ahogy a föld körbe-körbe forgott,

közben állandóan közeledett! mi ez?

Csak nem retermik?! De bizony az!    Egy

szép nagy, folyamatos, lassú merülés…!

A mi Ferink gyorsan körbetekintett,

hogy hol is van, és mit tehet...? Két falut

látott,egyiket jobbra nem túl messze, a

másikat balra nem túl messze. Kanyar-

gós út kötötte õket össze. A rohamosan

csökkenõ magasság miatt már minde-

gyik falu túl messze lett volna, ezért Feri

jó mérnökemberként felmérte a hely-

zetét, és eképp okoskodott: – Végül is,

bárhol leszállhatok az út mentén, mert ha jön

v a l a k i

innen vagy

onnan, bevitetem ma-

gam ebbe vagy abba a faluba!

Telefonálok a hegyre, értem jön a klubautó, és

visszaszavisz! Ha újra startolhatok, még

megnyerhetem a napot, s akkor a versenyt is!

– így okoskodott...

Feri alig futtatta végig biokinetikus

fedélzeti számítógépén a    programot,

ott lenn máris felbukkant egy lehetséges

megoldás!    A kanyargó aszfaltúton egy

árva kerékpáros közeledett.  Innen    fent-

rõl idõs parasztbácsinak látszott. Kalap-

ban, állig begombolt ingben-felöltõben

taposta a pedált az öreg; ahogy illik, még

ilyenkor, meleg nyáridõben is. Hogy

nem fõtt meg!  A nyereg mögött zöld-

farkú fonottkosár riszálta magát ütemre,

sárgarépák, gyökerek súlyától meg-meg-

reccsenve. Még a ritmust erõlködve dik-

táló pedálok nyikorgása is felhallatszott

az égig! – Ez az! Elkérem a biciklit,

bebringázok a faluba telefonálni, és… –

okézta Feri a dolgok alakulását; és ahogy

kezdett az öreg fölé érni, kicsit meg-

köszörülte rég nem használt torkát, és

lassan, tagoltan lekiáltott:    

– Hééé! Emmbeeer! Hallll engeeem? –

Az öregember valószínûleg meghallot-

ta, mert körbenézett. Szép meleg

nyári nap volt, napsütéssel, tücsök-

ciripeléssel, de bármerre is

nézett, mindenfelé csak a népte-

len síkságot látta… A mi

Ferinknek igazi vastag, ún.

„sztentori” hangja tudott

lenni, mint    egy falusi kán-

tornak; megeresztette hát

újra:

– Embeeer! Ottt aa

fööldööön! Halll engeeeem? – A

bácsi újra körbenézett, de kék

égen és a fel-le liftezõ pacsirtákon

kívül megint csak nem látott semmit és

senkit! De azért biztos ami biztos, sza-

porázni kezdte a pedálozást…

Feri nem akart kifutni az idõbõl; gon-

dolta, megpróbálja újra:        

– Jóóóemmmbeeerr! Nééézzen az ééég-

reee! Innenn szóólook magáááhooz! – töl-

tötte be ismét az eget Feri kántori-erõs

hangja. Az öreg erre már beszart! Mélyen

ráhajolt a kormányra, és még a nadrág-

csíptetõi is messze pattogtak, úgy beleta-

posott! Vagy ezerrel száguldott be a falu-

ba; tán egyenesen a templomba, hogy

gyertyát gyújtson az oltáron, mert csoda

történt!

Feri barátunk addigra már rég földet

ért. Sisakját a földhöz vágta, s nem tudta

hogy sírjon-e, vagy nevessen?!  

A jó öreg pedig azóta is szentül meg

van gyõzõdve arról, hogy    azon a szép

nyári napon maga az Úr szólt hozzá... g

HHEMIEMI MûvekMûvek
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Az Ibériai-félsziget belsejének

egyik legszárazabb síksága fölé

magasodó középhegység (Gre-

dos-hegység) tökéletes repülési

körülményeket teremt azoknak,

akik madarak módjára csupán a

„szelek szárnyára” hagyatkozva

repülnek. Az egykor szinte csak

bikatenyészetbõl élõ település így

lett több mint 20 éve a sárkányo-

sok, s már bõ tíz éve a siklóernyõ-

sök kedvelt úti célja. Nagy lét-

számú csapatunkból jó néhányan

már többször is jártak itt, hisz Piedrahita

világkupa-futamok és az Európa-bajnok-

ság helyszíne. 

A környék mindezek ellenére nem

csak a versenypilótáknak, hanem a hala-

dó, termikekkel most ismerkedõ pilóták-

nak is  ideális terep. Nekik csupán azt

kell figyelembe venniük, hogy a legter-

mikesebb órákban lehetõleg ne próbál-

kozzanak a startolással, mert ilyenkor

könnyen belekeveredhetnek egy szá-

mukra még veszélyessé váló, nagyon

gyorsan emelkedõ (akár 10 m/s feletti),

és nem mindig barátságos emelésbe. A

délutáni-esti órákban a már

gyengülõ termikaktivitásban

viszont nagyon jól, gyorsan

sajátítható el, vagy javítható a

termikelõ technika, mivel sok

jóindulatú termikkel találkoz-

hatunk. 

Az ideális viszonyok to-

vábbi alkotóeleme, hogy na-

gyon magasan, 3000-4000

méter felett keletkeznek a fel-

hõk, vagy ahogy ezt sikló-

ernyõs nyelven mondjuk,

3000-4000+ felhõalapok vannak. És ha

még ez sem elég, a naplemente nyáron

este tíz óra után van, vagyis 9-kor még

3000 méteren lehet repülgetni. 

Az 1920 méter magasságban lévõ

starthelyrõl, a Pena Negra-ról aztán

megpillanthatjuk a hely további elõnyeit.

Körbetekintve láthatjuk, hogy a leszállás

szinte mindenhol nagyon könnyû, mert

számos nagy kiterjedésû sík terület van a

hegy elõtt, a völgyben és a fennsíkon is.

A landolásnál csak két dolgot figyeljünk

meg idõben: a villanyvezetékeket és a

pamplonai bikafuttatáshoz itt te-

Még egyszer PiedrahitárólMég egyszer Piedrahitáról

SiklóernyõvelSiklóernyõvel
Kasztília LeónKasztília León

felettfelett
Piedrahita városka neve úgy cseng a repülõsök számára, mint New York

a maratoni futóknak, vagy La Grave a freeride síelõknek. Ideális terep-

és légköri viszonyaival már két évtizede csalogatja ide a világ minden

részérõl a sárkányosokat és siklóernyõsöket. A számos világversenynek

is otthont adó közép spanyol városkába, a hollandok nemzeti bajnoksá-

gára szervezett, 3. magyar rangsoroló futamra érkeztünk július elején.

SZABÓ JÓZSEF

(JOE)
FOTÓK: SUSÁN PÉTER,

KÉPES PÉTER, TÁBOR TAMÁS
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nyésztett bikák területeit! A spanyolok

hagyománytisztelõk – és biztonságra

törekvõk is – mert a felfutott repülõstu-

rizmus ellenére nem hagytak fel õsi

szakmájukkal. Innen kerülnek ki a híres

bikafuttatásra szánt állatok, amelyekbõl

meglepõen sok van, mintha legalábbis

folyamatos utánpótlásra lenne szükség.

Szóval ezek a vérmes természetû, és

meglehetõsen gyors marhák több hek-

tárnyi területen legelészgetnek, és biztos

vagyok benne, hogy unalmukban, na

meg egy kis edzés kedvéért szívesen

megkergetik a területükre hulló ernyõ-

söket. Én legalábbis mérget vettem volna

erre, amikor egy kényszerû leszopódás

után, amerre léptem, marhalepény vett

körül, majd kiszúrtam, hogy nem túl

távol tõlem egy csorda kérõdzget. Soha

nem pakoltam még össze ilyen gyorsan

az ernyõt, pontosabban nem is hajtogat-

tam, csak összecsavarva a hónom alá

gyûrtem és iszkoltam a kerítés irányába. 

A landolás amúgy a siklóernyõs le-

gendák nagy tárházát adja: hová, mik

közé érkezünk, és hogyan jutunk el a

civilizáció elsõ nyomaihoz legelképesz-

tõbb történeteit. Nekem a bikákon kívül

még traktoron utazáshoz volt szeren-

csém, amikor egy szántóföld közepén

értem földet. Sofõrömön látszott, hogy

számos hasonló szívességet véghezvitt

már, mert szinte kérés nélkül megjelent,

amint meglátta a színes ernyõt földje

közepén, majd a nagy ernyõs zsákot

szakszerûen behelyezte a munkagép

markolókanalába. A visszastoppolásra

azonban – siklóernyõs paradicsom ide

vagy oda – többet kell várni, mint

például az alpesi országokban, ahol

szinte az elsõ autós megáll az embernek,

ha zsák van a hátán. Itt nagyobb türe-

lemre van szükség, és kizárólag az

útszéli, szaggatatott vonalaknál állnak

meg nekünk.

Landolás elõtt persze még nagyon

klassz dolgok várnak ránk odafönn. Fel-

szállításhoz fuvart a helyi bárnál kérhe-

tünk; ott, ahol a napernyõ egy sárkány

szárnya. A starthelyhez a faluból betonút

vezet egészen a platzig, ami kissé köves,

poros, de nagy és jól startolható. Az

emelõ áramlatok pedig egyenesesen

csodásak, reggeltõl estig, nagyon sokat

találunk belõlük. A nagy, száraz, meleg

levegõjû belsõ síkság és a hegység

találkozása sokszor hoz létre konvergen-

ciát, ami azt jelenti, hogy két irányból

egymást erõsítõ szélbõl feláramlási

vonal alakul ki. Ha sikerül egy ilyet meg-

találunk magasan, nagy távot tudunk

megtenni anélkül, hogy merülnénk,

tehát nem kell megállni termiket keresni,

tekerni, tehát gyorsabban, kevesebb

energiával haladunk célunk felé. Ennek

különösen versenyen van jelentõsége,

amikor az idõ is számít. Piedrahita tehát

valóban az egyik legtökéletesebb rep-

hely a világon, ahol mindenki könnyen

megdöntheti saját (vagy akár nemzet-

közi) rekordjait idõ- és távolság-repülés-

ben. Erre idõ is van bõven, mert a szezon

kora tavasztól késõ õszig tart.  

Piedrahitán rengeteg gólyával ill.

ragadozó madárral repülhet együtt a

szerencsés pilóta. Itt szinte minden alkal-

mas helyen gólyafészket láthatunk. A

hegy mellett pedig jó emelést talál-

hatunk a hatalmas ragadozó madarakkal

repülve… A közelben sok látnivalót is

találunk, hangulatos faluk, várak,

folyócskák… Bármilyen segítséget,

tanácsot STEVE HAMTÕL lehet kérni a

hellyel kapcsolatban (világranglista 20.

helyezett) itt élõ angol pilóta. Webcíme :

http://www.flypiedrahita.com

AAAA    vvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyy

A Dutch open 2005. keretében ez volt a 3.

magyar rangsoroló futam. 127 indulóból

35 holland, 23 magyar, 23 angol, és jó

néhány cseh, lengyel, osztrák, izraeli,
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belga és dél-afrikai pilóta. A verseny ren-

dezõje egy angol gárda volt, élén CALVO,

Steve Ham, és persze holland segítõk

serege.

Edzésnap:

Felérve a starthelyre, egy spanyol verseny

fináléjába futottunk. Hiába, itt egymást

érik a versenyek hétrõl hétre. Edzésként

becsatlakoztunk a nekik kiírt 85 km-es

céltávra. Végül a fele csapat megpróbált

félútról viszszarepülni a starthelyre, a

másik fele pedig, leszállt és megszem-

lélte a spanyol falusi kocsmák hangu-

latát. Gondoltuk, ha ilyen jó repülhetõ

napok lesznek, tartalékolni kell az

energiát a versenyre. Aznap volt egy

Belga, aki a 85km-re levõ célban kitekert

és vissza is repült, vagyis tolt 170km-es

hurkot. A felhõalap 4000 m felett volt. A

legerõsebb lift 9.9 m/s, egész körön 9.2

m/s és nem volt turbulens. 

Task 1

Hátszél tombolt a starthelyen, s bár

reggel ez normális, sajnos ez most nem

fordult át. Kiírtak egy 150 km egyenes

vonalú céltávot, arra az esetre, ha el

lehetne startolni. Ahogy fogyott az idõ

egyre csökkentették a távot, de a végén

lefújták az egészet és szégyenszemre

busszal indultunk vissza a faluba. Végül

a strandon étellel és itallal békülgettünk

ezzel az itt ritka helyzettel. Egész nap

étlen szomjan ültünk a starthelyen, mert

a fenti épület sajnos nem funkcionált,

pedig pár évvel ezelõtt büféként

mûködött. 

Task 2

Nem volt túl jó idõ az ottani viszo-

nyokhoz képest. (Persze még így is olyan

franyesz volt, amilyen itthon sajnos csak

ritkán adatik.) Kiírtak egy 75 km-es 6 for-

dulópontos feladatot, ami a gerinc mel-

lett illetve a síkságon át is haladt. A start

után a széthúzódott mezõnybõl több

boly alakul ki, de egy hosszú feladat

közben sok minden elõfordulhat. A mag-

yar mezõny szétszóródott, az elejében

elég jól mentünk, egészen a 65. km-ig, itt

aztán volt, aki szinte a földrõl tekert visz-

sza és beért a célba, volt, aki pár km-re a

céltól szállt le az élénk szembeszél miatt.

Én is így jártam majdnem 5 órai repülés

után. Ezen a napon LOSI MISI második

helyen ért célba.

Task 3 

Elég erõs oldalszél volt. 2 fordulópontos

feladatot kaptunk a völgyben oda-visz-

sza. A terv az volt, hogy amíg gyenge az

idõ, addig hátszélben repülünk majd a jó

idõben leküzdve a szembeszelet, vissza

Piedrahitába. Az ötlet nem volt rossz, de

a szembeszelet nem lehetett leküzdeni,

ezért gyakorlatilag mindenki leszállt a

hágóban egy torony közelében, ami a

fordulópont volt 35 km megtétele után.

Elképesztõen rossz feladat az ilyen,

hiszen teljesen lenullázza a pilóták

közötti különbségeket. Két óra alatt

ráversz valakire 30 percet, de aztán

az erõs szembeszél miatt ugyanott

szálltok le, és ugyanannyi pontot

kaptok. Sõt, amikor az utánad

érkezõ odaér és látja, hogy minden-

ki leszáll, siklik egyet aztán 'rádver'

1-2 km-t. Ezen a napon is magyar

végzett a második helyen: SIMONICS

PETI.

Task 4 

Ma végre tényleg jó idõ lett. 98 km

feladat, 2 fordulóponttal gyakor-

latilag egy hurok. Fordulópont

Avila elõtt egy kis vár. Vagy 40 piló-

ta egy termikben körözött a start-

nyitásra várva és mikor eljön a perc

mindenki megindult az elsõ pont

felé. Szerintem ez az egyik leg-

gyönyörûbb látvány. Szép lassan

morzsolódott le a mezõny. Voltak turbu-

lensebb, dobálósabb szakaszok nagy

emelésekkel és nagy süllyedésekkel. A

mezõny egyharmada ért célba ezen a

napon, a mieink közül VÉRTES BALÁZS

elsõként, a most már trendnek számító

második helyen. Sajnos a technika is bele

tud szólni az eredménybe, erre is figyel-

ni kell. A legjobb helyen álló pilótánk a

levegõben, a cél elõtt nem sokkal állítani

akart a GPS-ének beállításán, szeren-

csétlenségére teljesen kiiktatta a

készüléket, így hiába ért célba minimális

pontszámot kapott. Ilyenkor megál-

lapíthatjuk azt az arany igazságot, hogy

nem mindig az nyer, aki a legjobban

repül, hanem az, akinek a legtöbb pontja

van. Az idõre jellemzõ: ezen a napon

volt, aki több mint hat órát repült.

Task 5

Jó kis háromszög feladatot írtak ki, közel

100 km. 11 órakor már épültek a cumu-

lusok a starthely felett. Ütõs napra

számítottunk. Konvergenciát is ígért a

helyi mindent tudó meteo-felelõsünk

(sajnos kiderült, mindennap hibás volt

az elõrejelzése, bár tudjuk ez egy nehéz

szakma). Nagyon nehezen lehetett kite-

kerni, nagyon sokan 'beégtek' vagyis

leszálltak a hegy elõtt, mert nem találtak

használható emeléseket. Néhányunknak

sikerült és a konvergenciát is megtalál-

tuk, 3500 méteren utaztunk több mint 10

km-t a startcilinder felé gyönyörû fel-

hõúton, tökéletesnek mondható pozí-

cióban.

Sajnos, túlfejlõdtek a felhõk mire

odaértünk, és a fordulópont közelében

már esett is az esõ. Rádiónkon hallottuk,

hogy lefújták a napot. Ilyenkor minél

hamarabb földet kell érni. Így felhõ alól

mindenféle gyors merülõ manõverek

gyakorlására volt – kötelezõen – lehetõ-

ség. Ez egy balszerencsés nap volt. 

Task 6

Utolsó napra rövid 50 km-es feladatot

kaptunk, félve az elõzõ nap megismét-

lõdésétõl most a síkság felé kellett indul-

nunk. A meteót megint nem találták el,

és a második fordulópont felé olyan erõs

szembeszelet kaptunk, hogy a forduló-

pontig senki nem tudott elérni. Minden-

felé leszálltak a pilóták, megint csak az

járt jól, aki csak siklott ameddig tudott.

Volt olyan kitartó pilóta, aki taktikázni

próbált és többször nekiindult a szem-

beszélnek, de többórás repülés után

kénytelen volt leszállni anélkül, hogy

pár órával azelõtti pozícióját túlszárnyal-

ta volna. Ezen a napon FORGÓ SZILÁRD

volt a legeredményesebb magyar, a 11.

helyre siklott. 

Az egyéni eredményeken kívül 5 fõs

csapatok is versengtek egymással. A ma-

gyar A csapat elsõ helyen végzett. A ma-

gyar B csapat ötödik lett. g
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23FF
elébredek. Óvatosan kidugom az

orromat a takarórengeteg alól,

amit az éjszaka folyamán sikerült

magamra halmoznom. A felismerés

hamar eljut a tudatomig: a fûtés még

mindig nem mûködik. Hideg, szürkeség

és szinte hasító csend fogad. Meddõ

kísérletet teszek a vackomba visszabújni,

de gondolataim gyorsuló iramban

megindulnak pályájukon - ebbõl alvás

már nem lesz. A hideggel való

ellenszenvemet hamar legyõzi a

kíváncsiság; a pirkadó új nap a

völgy felett. Kiugrom az ágyból az

ablakot kitárva (hideg, hideg; most

már mindegy) és szinte hallom,

ahogy a köd óvatosan átkúszik a

katlan felõl, bekebelezve mindent,

mi az útjába kerül, látom, amint

egy-két csillag még kajlán kacsint

egyet... S a következõ percben már

fújtatva lépdelek fel-felfelé az úton

– mindegy is talán, melyik dombra...

A csapat elsõ közös útja (a reggeli

után persze) mindig a leszállóba vezet.

Az elsõ markánsabb jelek vétele után itt

dõl el, hogy melyik lesz a kiszemelt

starthely. Felérve aztán ki-ki a maga ked-

vére mérlegel, s dönti el, hogy miként,

mikor indul útnak a levegõben. Nincs ez

a mai nap se másképp. Ernyõmnek

dõlve végiglegeltetem a szemem a töb-

bieken. Van, aki még ki sem csomagolt,

de már repül. Van, aki tipródik. Van, aki

festékre vár. Van, aki készen állva, bebu-

gyolálva elalszik az ernyõrózsájában,

van, aki flegmán mindezt végignézi, és a

kocsiból sem veszi ki az ernyõjét, mert

"fölösleges"... S vannak olyanok is,

akiknek a várakozásában van valami

komolyság. Rákészülés. Nem látható ez,

inkább csak érezhetõ. Szép. Néha jó

volna tudni, mire gondolnak. Én a

magam részérõl szemlélõdök és tipró-

dok is talán. A mehetnék nagyon ben-

nem van, de nincs meg a tapasztalatom

és a tudásom, bár annyit azért látok,

hogy nem érdemes még indulni. Félve

hozok még meg döntéseket. Ülök és

várok. Talán készülök. Nem repülök

régóta, sõt nem is repültem még igazán,

magamtól... most is csak a vonzalmat

érzem, a hívást, ami olyannyira erõs és

egyértelmû, hogy nem kételkedek

benne: ma repülni fogok! Hanyatt dõlve

a fûben nézem, ahogy úsznak fent a fel-

hõk, és tudom: nemsokára

startolok.

Alig tudhatok még pár

órát magaménak a repülés-

bõl. De talán nem is

óraszámban mérhetõ. Vala-

mi idõtlenség ez a végtelen-

ben. Vonz valami, ami nem

tudom, mi, csak érzem, hogy

arra kell mennem. És abban

a pillanatban, ahogy

elemelkedek a földtõl,

mintha "visszatérnék" valahova.

Megszûnik - magam mögött hagyva - a

földi dimenzió bajaival, aggodalmaival,

szögletes gondolataival, és egyszerre

teret nyer minden. Az élet teljesen

közvetlenül ott lüktet bennem, érzem,

hogy ez az egész valahogy sokkal több és

mélyebb, mint amit földi érzékszerveink

valaha is képesek lesznek felfogni. Ada-

tott egy élet, és ajándék a repülés. Kivált-

ság. Tiszteletet kíván szelíd méltóságá-

val. Tiszteletet kíván a Szél, a Hegy, a

Törvény: hogy minden Egy. Az uni-

verzum és a gondolataink. Sosem érzem

olyan intenzíven, mint repüléskor, azt,

hogy egyedül vagyok - s hogy nem

vagyok egyedül! Egyedül vagyok földi

értelemben, fizikailag, hisz ott szállok

valahol - a Nap által a Nap felé - egy-

magam, s nem vagyok egyedül, mert

szerves része vagyok én is, mint min-

dannyian, valami teljes Egésznek.

A szél azonban nem erõsödik, nem

tartja a német tanfolyamosokat sem

CCCCCCaaaaaasssssstttttteeeeeelllllllllllluuuuuucccccccccccciiiiiioooooo,,,,,,       aaaaaavvvvvvaaaaaaggggggyyyyyy

IIIIIIddddddõõõõõõttttttlllllleeeeeennnnnnsssssséééééégggggg
aaaaaa vvvvvvééééééggggggtttttteeeeeelllllleeeeeennnnnnbbbbbbeeeeeennnnnn

VOGEL RITA

Fotók: A SZERZÕ
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24 (pedig õk a háromszorosát fizették! +40

euro mentõernyõ-hajtogatásonként,

Simonics Peti bosszúságára). Viszont

elég hûvös van. Miután mazsola nagy-

ságúra összekuporodva is elér a csont-

jaimhoz a hideg, hirtelen ötletem támad:

az idõt kihasználva s a hideget kijátszva

felsétálok a hegytetõre, ha csak csúszás

lesz is, legalább pár perccel megtoldom.

Borús az idõ, olykor szemerkél. Felhõ

alacsonyan gomolyog, középmagasan

lassan vonul. Ahogy lépdelek komó-

tosan felfelé, kezd visszatérni a meleg.

Fent pacsirtahangra leszek figyelmes –

anyám kedvenc madara! Lesuppan a föl-

dre a cuccom és érzem, hogy a meleg

nemcsak belülrõl jön, de már mosolyog a

nap is! Eszembe jut egy vers: 

Tegnap még csak mosolygott. 

Most nevet.

Ha felmennék, fény záporozna rám.

Tenyerembe kitenném szívemet

s a nap felé magasra tartanám.

(Áprily L.: Fénylik a hegy)

Leheveredve körbenézek, szemben a

Monte Vettore. Több száz méternyi

hosszú és irdatlan meredek lankáival,

ráncos dûznijeivel, itt-ott egy pamacs fe-

nyõbokrával s felhõbe burkolózó sziklái-

val tiszteletet és tekintélyt parancsol. És

talán némi félelmet is. Milyen hatalmas,

milyen misztikus! Periférikus látókö-

römben közben mozgolódásra leszek

figyelmes. S lám, hangyákat vélek fel-

fedezni, akik óriási morzsával a hátukon

araszolnak felfelé a csapáson. De jó!

Örülök nekik; így együtt startolunk,

többen. Furcsa a hasonlat talán, de olyan

ez, mint egy hárfa. Egyenként rezdülnek

húrjai, mindegyik másként, más

frekvencián, mégis egy közös dallamot

alkotnak – együtt. Szeretek olyan embe-

rek között lenni, akik értéket tulajdoní-

tanak a dolgoknak; nem az értékükért,

hanem a jelentésükért. Mindig tanulok

tõlük.

Sikerül egy igazán jót repülnöm, tu-

lajdonképp elsõ lejtõzésem, a tegnapi be-

melegítõt leszámítva. Az, hogy olykor

csak néhány méterre suhanok a föld

felett (nem a gyakorlottságomnak

köszönhetõ, inkább az ügyetlenségem-

nek) eleinte zavar, de aztán rájövök,

hogy nagy baj nem lehet, mert ameddig

a szem ellát csupa-csupa fû minden.

Néha jó volna hallani valami infót a töb-

biekrõl illetve a többiektõl, de errõl nem

sikerül a rádiómat meggyõzni. Így laví-
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Sky Divine 28Sky Divine 28
siklóernyõsiklóernyõ

(sötétlila; startsúly: 90–115 kg)(sötétlila; startsúly: 90–115 kg)

valamintvalamint

LLLLLLaaaaaammmmmmiiiiiinnnnnnaaaaaarrrrrr      SSSSSSTTTTTT111111444444
gyalogsárkánygyalogsárkány

(pir(piros–fehér;os–fehér;

pilótasúly: 90–110 kg)pilótasúly: 90–110 kg)

eladóeladó

GGURIGAURIGA

TTelel.: (20) 364-6921.: (20) 364-6921

ÁramvonalasÁramvonalas

trapézcsõtrapézcsõ

nálunk análunk a

legolcsóbban!legolcsóbban!

7 ezer Ft per szál7 ezer Ft per szál

ASEASE

TTelel.: (20) 364-6921.: (20) 364-6921

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!!!!!!

Flytec

variók

egyenesen

a gyárból!

Gyári áron!

Telefon:

(20) 945-2004

HEMI
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rozok nagy izgalomban több mint más-

fél órát, (csalóka) érzékszerveimre

hagyatkozva, kesztyû nélkül. Ez utób-

binak egyetlen elõnye talán az, hogy

idõnként emlékeztet földi, hús-vér

mivoltomra. Visszaszállva így tudatosul

bennem, hogy nem bírom az ujjaimat

mozgatni. Két másik bebábozódott piló-

ta is ott legelészik mellettem, akikrõl kis

kerülgetés után kiderül, hogy egy csapa-

tot alkotunk. A leszállóban már igen jó a

hangulat, mire földet érek, persze a

profik még fent alázzák egymást. Így

gyûlik szépen össze a csapat, és nagyon

tetszik az, hogy tényleg összegyûlik (az

estékrõl nem is beszélve). Bármennyien

is vagyunk, van egy erõs összetartás,

ami végig érzõdik, minden percben. Ez

sokat jelent.

Vége felé járunk a tábornak. Érzõdik.

Egész más az íze a reggelinek, máshogy

suppan az ernyõ zsákja a földre,

másképp hömpölyög a köd is, alig akar

a katlanból felszállni, nem is teszi.

Összepakolás után kivonulunk még

egyszer, együtt. S a kis csapat, lent a

ködös katlan fenekén szakért a birka-

szarban arról, hogy vajon mi lehet a fel-

hõk felett? De kifele megyünk már. Már

nem is igazán az ernyõzésrõl szól nekem

a nap. A kezdeti izgalmakat itt egyenlíti

egyfajta jólesõ lassultság; a várakozást a

búcsúzás. Mégsem szomorú!

Elköszönök a helytõl, mely gazdagabbá

tett, a kis város öregjeitõl, a perzselt lom-

boktól, a szellõtõl, a társaságtól, akiket

megkedveltem, a dûzniktõl és dombok-

tól, akik tanítottak és vigyáztak rám, a

bamba csacsitól a kanyarban, a castelluc-

ciói szürke kandúrtól... 

Ehhez a katlanhoz kötõdnek elsõ

önálló repüléseim, összesen 7,3 óra! : Az,

hogy akár csak pár méterrel a föld felett

siklik az ember, hintázik és emelkedik,

vagy felhõalapon nyomja a gyorsítót (ezt

is most elõször), startol és visszaszáll,

kutyázik, próbálgatja az ernyõjét, saját

magát - és a határait, nem mindennapi.

Mint ahogy maga a repülés sem az.

Hálás vagyok érte. g
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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

TOLL0512.qxd  12/18/2005  11:14 PM  Page 36



Monte Carlo 2006. január 28–február 4.::::

Termikrepülõ Tábor II.

Részvételi díj: 37 ezer Ft

Megbeszélés és videó vetítés 

December 20-án,

a XI. Elek u. 11-ben, 1830-tól.

Kedves Siklóernyõsök!
Az EnAIRgy Siklóernyõs Iskola és Club

a hagyományaihoz híven 2005. decemberében

utat szervez Monte Carlo-ba, a Francia Riviérára.

Amit biztosítunk: 

" 7 éjszaka 4-6 fõs  felszerelt apartmanokban (az apartman 1

helységes, 1 francia- és egy emeletes ággyal; felszerelt kony-

hasarokkal)

" kiszállítás 9 fõs buszokkal (fakultatív: 22e Ft/fõ),

" Felszállítás, igény szerint akár napi 2 alkalommal,

" Szervezési díj

" URH

és nem utolsó sorban a megszokott jó hangulat. Indulás elõtt min-

denkinek adunk térképet, illetve lehetõség van arra, hogy e-mailben

képeket küldjünk a szállásról! 

Klubest keretében videóvetítést tartunk a tavalyi, illetve tavalyelõtti

táborról.

" Hozzátartozóknak a részvételi díj: 28.000 Ft/fõ 

" Jelentkezés 20.000 Ft elõleggel történik,

a részvétel fontos feltétele az Atlasznál megkötött biztosítás! A biz-

tosítás nálunk is megköthetõ!

Jelentkezési határidõ:

2005. december 20.

enairgyclub@freemail.hu

Tel:06-20-9458-658  

Tel:06-20-42-42-815

www.enairgy.hu
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