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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: „Australian feeling”

Beharangozó cikkünk a 23. oldalon

KÖZGYÛLÉS!KÖZGYÛLÉS!
2006. február 26-ára (vasárnap);2006. február 26-ára (vasárnap);

a Budapest XIII. Dagály u. 11. helyszínrea Budapest XIII. Dagály u. 11. helyszínre

a Magyar Siklórepülõ Szövetség Elnökségea Magyar Siklórepülõ Szövetség Elnöksége

összehívjaösszehívja

a Szövetség közgyûlését.a Szövetség közgyûlését.

Elõzmény, hogy a bíróság a szervezetetElõzmény, hogy a bíróság a szervezetet

2006. január2006. január 19-ével 28/1. számon bejegyezte19-ével 28/1. számon bejegyezte

Napirend:

1. Az alapszabály felülvizsgálata

2. A 2006-os év pénzügyi tervezése

3. A 2006-os sportév tervezése

(sportszabályzat, versenynaptár,

válogatott keretek, versenyek

és starthelyek támogatása)

4. Fegyelmi bizottság választása

Mandátumok: az alapszabály alapján, Mandátumok: az alapszabály alapján, 

a 2006. január 31-ig fizetett létszámnaka 2006. január 31-ig fizetett létszámnak

megfelelõen.megfelelõen.

A Szövetség bankszámlaszáma: 65100149-11313478.A Szövetség bankszámlaszáma: 65100149-11313478.

A közgyûlést megelõzi az MRSZ siklórepülõ szakágánakA közgyûlést megelõzi az MRSZ siklórepülõ szakágának

szekcióülése.szekcióülése.

A MagyarA Magyar

SiklórepülõSiklórepülõ

SzövetségSzövetség

elnökségénekelnökségének

tervezett üléseitervezett ülései

(Levezetõ: KEREKES LÁSZLÓ, az MSSZ

elnöke. MSSz elnökség tagjai:

ATKÁRI GYÕZÕ; BUZÁDY GYÖRGY; PERECZES

ZSOLT; ZSEMBERY ANDRÁS. Ellenõrzõ

bizottság elnöke: FERENCZY MIKLÓS.

Tagjai: BAKOS ERIKA, KARDOS ISTVÁN)

2006. január 14. 11 óra; Bp. XIII.

Dagály u. 11. (Az ülésrõl készült

jegyzõkönyv a 6-7. oldalon található.

2006. február 25.; Pécs. Sportsza-

bályzat 2006. MKK kiírás 2006., iga-

zolási szabályzat, díjkiosztó 2005,

szövetségi kapitányok kijelölése,

felkészítési programok elfogadása,

Nemzeti bajnokság pályázata, starthe-

lyek helyzete

2006. május (pontos idõpontja még

nem dõlt el) Pécs. Nemzeti bajnokság

elõkészítettsége, válogatott csapatok

kijelölése, helyi szabályzatok, fegyelmi

szabályzat, starthely pályázatok

elbírálása

2006. augusztus (pontos idõpontja

még nem dõlt el) Bp. XIII. Dagály u.

11. Ellenõrzõ bizottság mûködése,

jelentése, javaslat fegyelmi bizottsági

tagokra 

2006. november (pontos idõpontja

még nem dõlt el) Bp. XIII. Dagály u.

11. Sportév lezárása, rangsor, 2007-es

évi javaslatok, közgyûlés elõkészítése,

pénzügyi beszámoló, elnökségi beszá-

moló elkészítése
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Tisztelt Siklórepülõk,

várjuk azon versenyszervezõk jelentkezését, akik 2006. évben sárkány-

repülõ illetve siklóernyõs nemzeti bajnokságot kívánnak rendezni. A pályá-

zatokat 2006. március 15-ig kell a Magyar Siklórepülõ Szövetséghez eljuttat-

ni (Bp. XIII., Dagály u. 11.) A pályázatokban kérjük feltüntetni a követ-

kezõket: rendezõk; várható nevezési díjak; szolgáltatások; költségterv.
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Jelenlévõk: KEREKES LÁSZLÓ, az MSSZ

elnöke; ATKÁRY GYÕZÕ, BUZÁDY GYÖRGY,

PERECZES ZSOLT elnökségi tagok; FEREN-

CZI MIKLÓS, az ellenõrzõ bizottság

elnöke; BAKOS ERIKA és KARDOS ISTVÁN

ellenõrzõ bizottsági tagok. Távol: ZSEM-

BERY ANDRÁS elnökségi tag

Az ülést megelõzte az MRSZ sik-

lórepülõ szakbizottságának ülése, amely-

rõl a szakbizottság külön jegyzõkönyv-

ben számol be.

Levezetõ: Kerekes László MSSz elnöke

Az ülés bevezetésekor az elnök több bi-

zalmat és támogatást kért az elnökség

tagjaitól, mint amit eddig tapasztalt.

Erõteljesen felszólította az elnökség tag-

jait, hogy jobban támogassák a Szabad

Repülõk Szövetsége szakmai elfo-

gadását, mert erre a szakág határozatot

hozott és ennek végrehajtása minden

MRSZ tisztségviselõ számára kötelezõ.

1.) Bírósági bejegyzés helyzete 

Jelenleg bíró elõtt van, a következõ héten

születik döntés (megszületett, l. az 5.

oldalt – a szerk.).

2.) Honlap elkészítése

egyelõre továbbra is BOROVSZKY GERGÕ

kezelésében.

3.) Mûködés pénzügyi és egyéb

feltételei 

A maradvány pénz mellett ígéretet kap-

tunk a 2005-ös NSSZ-támogatás át-

adására, 10 millió Ft-ra, ha január 31-ig

bejegyeznek.(VÁRI GYULA MRSz elnök

véleménye szerint!)

4. CIVL képviselet 

Korábban a szakbizottság megerõsítette,

hogy az FAI felé a felterjesztés a beadott

javaslat alapján került felterjesztésre.

Delegate személyében Kerekes László,

alternate-ként Pereczes Zsolt.  

5. Alapszabályi anomáliák 

Ez az alapszabály az MRSZ alapszabálya

alapján készült. Anomáliái és értel-

metlenségei miatt valószínûsíthetõ, hogy

a bejegyzésünk akadálya lesz. Kérdés,

hogy az MRSZ alapszabályát jóváhagy-

ta-e bármilyen bíróság. Fel kell készül-

nünk az értelmes korrekcióra, és azt a

legközelebbi MSSz közgyûlésen meg

kell tárgyalni. Az ellenõrzõ bizottság

elnöke általi észrevételekkel a módosí-

tandó alapszabályt szét kell küldeni az

elnökség tagjainak és a tagoknak.

6. A következõ ülések

témáinak egyeztetése

A nemzeti bajnokságok

kiírása történjen meg ha-

ladéktalanul. g

Elõadássorozat a szabad repülõknekElõadássorozat a szabad repülõknek
2006 február elejétõl ismét többcélú továbbképzéseket szervezünk

az MRSZ Budapest, XIII. kerület Dagály utca 11. II. emeleti

oktatótermében, amelyet az Amatõr Siklórepülõk Egyesülete biz-

tosít számunkra. A szakmai elõadásokat egyaránt a kezdõ és haladó

siklórepülõk számára tervezzük, de minden érdeklõdõt szívesen

látunk. A termet délután 6 körül nyitjuk, a szervezett elõadásokat

este 7-tõl kezdjük és alkalmanként egy kétszer 50 perces témát dol-

gozunk fel. Az elõadások után mód van kötetlen beszélgetésre,

vagy eszmecserékre. 

Az elõadások programja:Az elõadások programja:
Február 8. Mi az a Szabad Repülés és mi az a HFFA?

Február 15. Új év indult. Felkészülés a siklórepülésre

Február 22. Bemutatkozik a Siklóernyõs Klinika

Március 1. Meteorból sosem elég

Március 8. Természetvédelem és siklórepülés,

Elõadó vendégeink:

CZIROK GERGELY és TARJÁN BARNA

Március 22. Nyakunkon a versenyszezon

Március 29. Az irányváltozás és a forduló

Április 5. A motorozás szépségei és veszélyei

Április 12. Csõröljünk,vagy vontassunk?

Április 19. Hol tart a világ?

Április 26. Jöjjön ki Óbudára…

Reméljük, hogy elõadásaink minden résztvevõ számára hasznosak

és élvezetesek lesznek.  A részvétel mindenki számára díjmentes.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Szabad Repülõk Szövetsége

JegyzõkönyvJegyzõkönyv
a Magyar Siklórepülõ Szövetség a Magyar Siklórepülõ Szövetség 

elnökségi ülésérõlelnökségi ülésérõl

Dagály utca, 2006. január 14.Dagály utca, 2006. január 14.
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Õszintén és a legnagyobb meg-

gyõzõdéssel állítom, hogy az

SZMSZ, melyet a Siklórepülõk

Kézikönyveként kezelhetünk nem-

csak a Repülõszövetség, hanem

más sporttevékenységgel

foglalkozó szervezetek hasonló

dokumentumai között messze

kiemelkedik szakmai, jogi és tartal-

mi vonatkozásait tekintve. Az

SZMSZ a Szabad Repülõk Szövet-

ségének szolgáltatási tevékeny-

ségével kapcsolatos feladatokat,

kötelezettségeket, jogi és szakmai

feltételeket rögzíti, melyek a következõ

fõ területeket ölelik fel: oktatás-képzés,

siklóernyõs, sárkányrepülõ, PPG

tevékenység üzemeltetés, SES, repülés

biztonság, nyilvántartás.

A Kézikönyv további erõssége, hogy

a csatolt mellékletek felölelik a sik-

lórepüléssel kapcsolatos minden feltétel,

kötelezettség pontos és részletes leírását

és az egyes résztevékenységekkel kap-

csolatos tennivalók algoritmusát. Ezek

az eljárási utasítások, útmutatások és

ajánlások teszik lehetõvé a hitelesítések,

minõségi feltételek, valamint a felmerült

szakmai és jogi kérdések megoldását. A

Kézikönyv egyedülálló a minõségbiz-

tosítás rendszerének beépítettsége szem-

pontjából is, hiszen

figyelembe vette a minõség-

irányítási (ISO 9001) elõírá-

sokat és az auditálás fel-

tételeit. Az információ-

szerzés és tájékoztatás célját

elégíti ki a légiközlekedéssel

illetve siklórepüléssel kapcso-

latos hatósági törvények,

jogszabályok csatolt gyûj-

teménye. Az egész anyag

világosan megszerkesztett

CD-R formátumban min-

denkinek rendelkezésre fog állni. 

A dokumentumok összeállítása szín-

vonala egyértelmûen KEREKES LÁSZLÓ

vagyis Guriga tevékenységét, hoz-

záértését, kezdeményezõ képességét,

türelmét és szívósságát dicséri. Azt

hiszem, valamennyiünk nevében köszö-

netemet és nagyrabecsülésemet szeret-

ném ezúton átadni Neki sok sikert kí-

vánva az SZRSZ meginduló tevékeny-

ségéhez. Természetesen a most megbí-

zott vezetõ munkatársakat is a legna-

gyobb elismerés illeti a dokumentumok

összeállításában, az üzemeltetési módsze-

rek és szabályzatok kialakításában nyúj-

tott közremûködésükért. Az a tény, hogy

az egyes szakterületek vezetését a leg-

rátermettebb és -elismertebb repülõ-

társaink vállalták, biztosítéka annak,

hogy az SZRSZ szolgáltatásai biztonsá-

got, könnyebbséget, megelégedettséget

és nem utolsósorban gazdaságosabb

együttmûködést fognak jelenteni az

egyes kluboknak illetve azok tagjainak.

Kétségtelen, hogy a feladatok ellátását

biztosító vezetõk, (képzés szervezõ:

Kerekes László, siklóernyõs szakmai

vezetõ: BLAUMANN ATTILA, sárkány-

repülõ szakmai vezetõ: BARÁTH ZOLTÁN,

siklórepülõ biztonsági szolgálat vezetõ:

FERENCI MIKLÓS, SES szakmai vezetõ: EX-

NER RÓBERT, PPG szakmai vezetõ: SZAL-

MA GÁBOR, nyilvántartó: TÓTH ZSUZSAN-

NA) olyan komplex szakmai együttest

jelentenek, melyet más felettes hatóság

vagy Szövetség összeállítani illetve ren-

delkezésre bocsátani nemigen tudna. 

Kívánok az SZRSZ elnökségének, a

vezetõinek, az egyes klubokat reprezen-

táló küldötteknek eredményes munkát a

2006. esztendõben; és azt, hogy átérezve

a feladatok jelentõségét, elõ tudják

segíteni a siklórepülõk számára a leegy-

szerûsített adminisztrációt, és a sok-sok

balesetmentes sikerélménnyel gazdag

repülõóra átélését az elkövetkezendõ

idõszakban. g

Újévi Újévi ajándékajándék a levegõég megszállottainaka levegõég megszállottainak

Mint az egyik „nyugdíjazott” gyalogsárkányrepülõ veteránnak, aki

nagy figyelemmel kísérte és talán bábáskodott is a Szabad Repülõk

Szövetségének (SZRSZ) megalakulásánál, kötelességemnek érzem mél-

tatni a Szövetség mûködésének január elsejével történõ megindulását

és mindannak a háttéranyagnak elkészültét, mely ezt lehetõvé tette. A

mûködés megindulásának legfontosabb feltétele az Alapitó Okirat, az

Alapszabály létrehozását és a bejegyzést követõen a Szervezeti és

Mûködési Szabályzat (SZMSZ) elkészítése és a vezetés ennek megfelelõ

kialakítása volt. Ez a munka az elmúlt év utolsó napjaiban zárult le.

DR. PETRÁNYI GYÕZÕ

a Szabad Repülõk

Szövetségének

elnöke

Közgyûlés!    Közgyûlés!    
Helyszín:Helyszín:

Bp. XIII., Dagály utca 11., 2. emeletBp. XIII., Dagály utca 11., 2. emelet

Idõpont:Idõpont:

2006. febr2006. február 24., 15 órauár 24., 15 óra

Napirend:Napirend:

1. Új klubok tagfelvétele (eddig az Õcsényi RE jelentkezett)1. Új klubok tagfelvétele (eddig az Õcsényi RE jelentkezett)

2. Az üzemeltetõ szervezet és mûködés bemutatása2. Az üzemeltetõ szervezet és mûködés bemutatása

3. 2005. évi pénzügyi beszámoló (ellenõrzõ bizottság jelentése)3. 2005. évi pénzügyi beszámoló (ellenõrzõ bizottság jelentése)

4. 2006-os év feladatai.4. 2006-os év feladatai.

KKEREKESEREKES LLÁSZLÓÁSZLÓ fõtitkárfõtitkár

SSZABADZABAD RREPÜLÕKEPÜLÕK SSZÖVETSÉGEZÖVETSÉGE

9
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I. A minõségirányítási rendszer

kiépítésének tapasztalatai

A minõségirányítási rendszer kiépítését

saját erõbõl, a költségtakarékosság miatt

külön források felhasználása nélkül vé-

geztük el. A Kézikönyv és a

Szervezeti és Mûködési Szabályzat

egy egységben került kidolgozás-

ra a redundanciák és az átfedések

kikerülése, valamint az

egyértelmûség és egyszerûbb

kezelés miatt. A siklóernyõs tár-

sadalom igényei és

véleményeinek széleskörû feldol-

gozása után továbbfejlesztettük a

képzési tematikáinkat. 

Kedvezõ biztosítást kötöttünk

a jogszabályok elõírásainak megfelelõen,

és kiépítettük a közös üzemeltetés fõbb

területeit.

A feladatokra a szakterületek legjobb-

jait találtuk meg, valamennyien elfogad-

ták a felkérést és elkezdõdött a közös

munka. A szervezet 2005 évi munka-

programjának célkitûzéseit teljesítettük,

amennyiben: 

1. A szakág jogi személyiségû szer-

vezetévé alakulásra a szakág szekció-

ülése nem az általunk javasolt for-

mát választotta, ezért ezzel kapcso-

latos feladatunk csupán a döntés ér-

telmében megalakuló szervezet cél-

jainak segítése, amelyhez 2005 végé-

re biztosítottuk a legális pénzbesze-

dés feltételeit (az MRSZ-tagdíjat a

nyilvántartási díjjal közösen lehet

befizetni, ami csökkenti a kevere-

dést)

2. Felkészültünk az MRSZ-tõl vala-

mennyi üzemeltetéssel kapc-

solatos szakmai feladat

átvételére (BISZ, nyilván-

tartás, alkalmasság megál-

lapítás). A szakág erre vo-

natkozóan egyértelmû dön-

tést hozott. Ennek költségeit a

2005. évinél kevesebb nyil-

vántartási díjból kívánjuk

fedezni, aminek alapja, hogy

2006-ra talán nagyobb lét-

szám számára lesz vonzó a

legalitás, a kisebb költségek és a

szolgáltató jelleg miatt.

3. A szakági sport feladatok szervezeti

keretei a Szabad Repülõk Szövetsé-

gére 2006-ban nem vonatkoznak a

szakág erre vonatkozóan egyértel-

mû döntést hozott.

4. Felkészültünk a szakág országos

érdekvédelmének ellátására (mert

az MRSZ ezt alkalmas szakemberek

híján nem képes megtenni, sõt a de-

mokratikus döntést figyelmen kívül

hagyva, presztízsharccal akadályoz-

za a lehetõségeinket).

5. Új tagok felvételével tagszerveze-

teinkben a 2005-ös siklórepülõ lét-

szám 51,4 százaléka kapcsolódik

tagként a szövetséghez.

6. Az üzemeltetési rendszerünkben

érdekelt klubok szakmai vezetõi,

valamint a társ repülõszervek és az

ORFK számára az év során 56 elõ-

adást tartottunk, amelyre a

PoLéBiSz rendszeresen, az MRSZ

vezetõi azonban sajnos – a meghívás

ellenére – egyszer sem jöttek el. 

Komoly aggodalmat jelent a

hazai siklórepülés számára

a szûkülõ „élettér” és az,

hogy ez irányú segély-

kiáltásaink süket fülekre ta-

lálnak akkor is, amikor már

ez az ellehetetlenített helyzet életveszé-

lyeket teremt. Ezért fontos, hogy a kor-

rekt információk minden kapcsolódó te-

rületre eljussanak, hiszen az MRSZ-ben

mûködés elmúlt négy éve alatt kizárólag

hátrányok érték szakterületünket.

II. A 2006-os minõségcélok

kitûzése

A szabvány alapelvei szerint 2006-ban a

folyamatos javítás érdekében tovább kell

fejlesztenünk az üzemeltetési rendszer

mûködését, az érdekeltek igényeinek

felmérését, és elemzéseket kell végez-

nünk a hatékonyságra vonatkozóan. 

A rendszer mûködését meg kell értet-

nünk az érdekeltekkel (a közös üzemel-

tetésbe bejelentkezõ klubok és tagjaik, a

PoLéBiSz, a PLH és egyéb hatósági,

valamint minisztériumi szervek), és az

ellenérdekeltséget mutatókkal (MRSZ

vezetése, kívülállók, idegenkedõk). Az

üzemeltetési rendszerünkbe bejelentke-

zett klubok szakmai vezetõi, valamint a

társ repülõszervek számára továbbra is

rendszeres elõadásokat, továbbképzé-

seket kell tartanunk, mert a képzés és a

korrekt információ-terjesztés minden

hatékonyság alapja.  

Így továbbra is követelmény marad,

hogy szélesebb körben kell ismertetni a

minõségirányítási rendszer céljait és a

minõségpolitikában foglaltakat.

Azt reméljük, hogy a szakmai

fórumokon támogatást kapnak az

irányítási rendszerünkben megfogalma-

zott célok és a kitûzött minõségcélok.

Nem elég a bólogatás, tevõleges és

hathatós, a kormányzat és a jogalkotók

részérõl is megnyilvánuló hatékony

segítséget várunk annak

érdekében, hogy ezek a

célok megvalósulhassanak.

Hatékony tájékoztatással és a

szolgáltatás minõségének

folyamatos emelésével el kell

érni, hogy 2006-ban növe-

kedjen a regisztrált siklórepülõk létszá-

ma. Ennek érdekében élõ honlapot kell

mûködtetni a Madártoll mellett.

A szélesebb nemzetközi kapcsolódás

érdekében idõszerû a szervezetünk

felvételének kezdeményezése az Euró-

pai Siklórepülõ Unióba (EHPU).

2006-ban vissza kell szereznünk az el-

veszített hagyományosan évtizedekig

mûködõ légtereket és területeket a sik-

lórepülés számára.

El kell érni, hogy a jogalkotók sik-

lórepülést érintõ jogszabályokat ne

hozhassanak a jóváhagyásunk nélkül.

Biztosítani kell, hogy szakmai kérdé-

seinkben ne laikusok tegyenek megál-

lapításokat, hanem az elemzõ és értékelõ

munkát engedjék át szakembereinknek,

akik maguk is mûvelik ezt a tevé-

kenységet, ezért elemzéseik valós megál-

lapításokon alapulnak.

A fenti célok teljesülésének szük-

ségességét a Szabad Repülõk Szövetsége

elnöksége határozatában is kinyilvánítja,

és felkéri az Magyar Siklórepülõ Szövet-

ség elnökségét is, hogy ennek érdekében

a saját hatáskörükben is minden segít-

séget megadjanak.

Budapest, 2006. január 10-én g

ElõterjesztésElõterjesztés
a Szabad Repülõk Szövetsége a Szabad Repülõk Szövetsége 

elnöksége részéreelnöksége részére

Tárgy: A Siklórepülõ üzemeltetési rendszer áttekintése

Elõterjesztõ:

KEREKES LÁSZLÓ

fõtitkár
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1. Startkönyv:

Az érvényesít jogosításod legyen beje-

gyezve. Az érvényesítésre az MRSZ által,

idén szerzett jogosításokra pedig a HFFA

által jogosított oktató jogosult. Mindkét

esetben a számozott bélyegzõjével kell

az aktuális vizsgáidat  az oktatódnak

érvényesítenie. 

Törvény: Lt. 52. § (3) Lajstromozásra

nem kötelezett légijármûvet az vezethet,

aki nem szenved a külön jogszabályban

felsorolt betegségek vagy testi hiányos-

ságok egyikében sem, és  a légiközleke-

dési hatóság által engedélyezett tanfo-

lyam elvégzésérõl bizonyítvánnyal ren-

delkezik.* Nálunk ez a bizonyítvány,

úgy is mondhatjuk, hogy jogosítvány!

2. Légialkalmassági Tanúsítvány

A légijármû törvényben elõírt nyilván-

tartásba vételét és a kötelezõ felelõsség-

biztostás érvényességét a légialkalmas-

sági tanúsítvány hátára ragasztott matri-

ca igazolja (1).  Két pecsét van rajta: az

egyik szárny alkalmasságát, a másik a

nyilvántartásba vételt igazolja. Az alkal-

masságot idén kizárólag a HFFA által

jogosított mûszaki vezetõk ellenõ-

rizhetik. Az alkalmasságot a tanúsít-

vány hátoldalán számozott bélyegzõjév-

el kell igazolniuk.  Ez a „forgalmid”!

Törvény: Lt.69. § (1) (…) légiköz-

lekedési tevékenység végzésére (Lt. 71. §

10. pont) engedély csak akkor adható, ha

a kérelmezõ megfelelõ felelõsségbiz-

tosítási fedezettel rendelkezik. 

Kedves Klubtagunk!Kedves Klubtagunk!

PapírokPapírok
rendben?rendben?

A tavalyi évhez hasonlóan, a törvényes elõírásoknak való megfelelést
az alábbi papírokkal igazolhatjátok:

Rendelet: 63/2001 (alkalmasság

megállapításáról szól)

A szárny adattáblájára az azonosító

jelet (NEM LAJSTROMJEL!) legalább 2

cm-es méretben olvashatóan fel kell tün-

tetni. (Tehát már nem kötelezõ felragasz-

tani, kivétel a motorozásra használt

ernyõknél!) Ez a „rendszámod”!

Törvény: 17. § (1) A lajstromozásra

nem kötelezett polgári légijármûvekrõl

[12. § (1) bekezdés] a légiközlekedési ható-

ság nyilvántartást vezet, amely nyilvános. 

3. Változás!

Idén MRSz licence-t csak az kap, aki ver-

senyezni szeretne. Helyette a startköny-

ved Hivatalos bejegyzések oldalára be

kell ragasztani egy  matricát, ami igazol-

ja, hogy a HFFA (Szabad Repülõk Szö-

vetsége)  közös üzemeltetési rendszerébe

bejelentkeztél. Ne keverjétek össze a

légialkalmassági matricával! Nagyon

hasonlóak külsõleg!

4. IPPI- és/vagy rating kártya:

Akinek az elõzõ évben volt IPPI kártyá-

ja (elvileg ez minden FAI tagországban

kötelezõ), annak idén elegendõ egy „rat-

ing card”-ot kiváltani (3), ami az IPPI

kártyát (4) érvényesíti és a külföldre

szóló felelõsség-biztosítást is igazolja.

Ezt külön kell kérni, a tagdíj nem tartal-

mazza! A biztosítás Európa területére

(200.000 Eurós):1500Ft/fõ/év; az egész

világra kiterjedõ (1.000.000 Eurós) 3000

Ft/fõ/év. Ha még nem volt IPPI kártyád,

akkor azt is meg kell venned, (persze

csak, ha külföldön repülsz) így összesen

Európára 4000 Ft/fõ/év, az egész világra

pedig 5000 Ft/fõ/év. (Természetesen a

rating card-ot is adjuk mellé)

És még egyszer:

2006-ban tehát Magyarországon belüli

repüléskor a startkönyvet és az alkal-

massági kártyát kell magadnál tartanod

(persze a matricákat a megfelelõ helyre

be kell ragasztanod). Ha  itthon verseny-

zel: startkönyv + légialkalmassági +

licence. Ha külföldön repülsz: IPPI

kártya + rating card. Ha külföldön

versenyzel: IPPI kártya + rating card +

licence. Amire mndezeken felül még

szükséged van, az a szárnyad törzs-

könyve, amit  minimum évente kell

vezetni. Remélem, most már minden

papírod rendben van. Ha bármi

hiányzik, kérlek jelezd! (06-30-9037804

vagy 20-7779130  Tóth Zsuzsi)

FIGYELEM!  A HHH-n (és a budapesti

TMA alatt) megváltozott a légtérrend!

Jó repüléseket! HFFA TEAM g

* A félreértések elkerülésére: a 14/2002.(II.26.) KöViM-EüM együttes rendelet a szakszolgálati engedé-

lyek repülõegészségügyi követelményeirõl szól, és bár a szövegezése sok zavart okoz a jogalkalmazók

soraiban, azért számunkra a légiközlekedési törvény 52.§-a (3) bekezdése lehetõséget ad arra, hogy a

lajstromozásra nem kötelezett légijármûveket a hatóság által elvégzett tanfolyam elvégzésérõl szóló

bizonyítvánnyal vezethetjük, (STARTKÖNYV) a Légiközlekedési  Törvény hatálybalépése óta e paragra-

fus alapján nem kell számunkra szakszolgálati engedély – tehát a fent említett rendelet miránk nem

vonatkozhat. Ez azt jelenti, hogy amíg ki nem jön a ránk vonatkozó rendelet, addig biztosan nem kell

orvosi! Ezt már egy bírósági végzés is megerõsíti!

2

3

4

1
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NMK

2006

hely.

versenyzõ

módosított 

WPRS

pont

1 Forgó Szilárd 246

2 Vértes Balázs 231

3 Tasi Péter 215

4 Barth Sándor 203

5 Losánia Mihály 195

6 Rácz Balázs 167

7 Simonics Péter 164

8 Képes Péter 156

9 Kozák Péter 132

10 Partizer Csaba 132

11 Szabó József 117

12 Ferencz István 89

13 Varga Dénes 88

14 Fördös Zoltán 85

15 Ákos Zsuzsa 79

16 Ambrózi Péter 76

17 Szegedi Miklós 76

18 Misi László 72

19 Susán Péter 55

20 Forgó Katalin 49

21 Kovács Béla 46

22 Szabó Péter 38

23 Pereczes Zsolt 37

24 Barborják Katalin 36

25 Böröcz Gergely 34

26 Tóth Attila 28

27 Kézi Gábor 26

28 Lázár Gábor 24

29 Rehák Bence 24

30 Mlinkó Márton 23

31 Percze Attila 21

32 Sasvári Gábor 20

33 Winkler Tamás 20

34 Beliczay Koppány 19

35 Gyimesi Zsolt 14

36 Nagy Balázs 13

37 Burányi László 11

38 Zsolnay Péter 10

39 Nika Gergely 10

40 Galambos László 9

NMK 

2006 

hely.

versenyzõ
WPRS 

points

1 Bertók Attila 276

2 Ujhelyi Balázs 188

3 Gruber Ferenc 89

4 Kovács Endre 56

5 Borbély Tibor 40

6 Balkó Imre 29

7 Szász Péter 24

8 Borovszki Gergely 24

9 Kecskés Peter 20

10 Balogh Zsolt 14

11 Kis Attila 10

12 Hencz Krisztian 9

13 Vágány András 8

14 Kutasi Ferenc 7

15 Takácsy Géza 7

16 Fenyvesi Ferenc 6

17 Petõ István 6

18 Tövissi Dániel 6

19 Illés Zoltan 5

20 Biró Zoltán 5

21 Béres Károly 4

22 Szabó Gábor 4

23 Kerekes László 4

24 Gergely Sándor 4

25 BURINDA Zsolt 4

26 Volford András 4

27 Horváth Zoltan 3

28 Majoross Istvan 3

29 Lázár Olga 3

30 Pándi Zoltan 3

31 Juszku Tamás 3

32 Körösi István 3

33 Feldhoffer András 3

34 Lorentey Kálmán 3

35 Tóth Miklós 3

36 Holló Béla 3

37 Pálya Antal 3

38 Borbély Gabor 2

39 Ferenci Miklós 2

40 Szepesvári Sandor 2

1 Varga Dénes 343

2 Tábor Tamás 209

3 Ákos Zsuzsa 166

4 Susán Péter 128

5 Tasi Péter 124

6 Rácz Balázs 90,5

7 Grillmayer Alexandra 84

8 Galambos László 68,6

9 Fekete Zoltán 66,8

10 Kézi Gábor 57,3

11 Barth Sándor 43,8

12 Marton Gábor 30,3

13 Auner Amadé 29,6

14 Kerekes László 27,8

1 Kovács Endre 624

2 Ujhelyi Balázs 559

3 Szász Péter 403

4 Takácsy Géza 35,3

Sárkány MKK 2005. 

Siklóernyõ MKK 2005.

Verseny-Verseny-
eeeeeerrrrrreeeeeeddddddmmmmmméééééénnnnnnyyyyyyeeeeeekkkkkk

20052005
Ezen a két oldalon a tavalyi Magyar Köztársaság Kupa, illetve aEzen a két oldalon a tavalyi Magyar Köztársaság Kupa, illetve a

Nemzetközi Magyar Kupa eredményei olvashatók, a SiklórepülõNemzetközi Magyar Kupa eredményei olvashatók, a Siklórepülõ

Szakbizottság által közzétett adatok alapján.Szakbizottság által közzétett adatok alapján.
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1717ellenére légvédelmi központ, tankbeál-

lók, betonbunkerek épültek a had-

seregünk jóvoltából. Ezt elhibázták,

ugyanakkor ez minket nem jogosít arra,

hogy mi is hibázhassunk. A Naszály-

hegyen bányászati engedély van érvény-

ben az állam jóvoltából 1972 óta, sajnos

még nagyon sokáig. A fél hegy már el

van bontva és szörnyû, hogy ez ellen

semmit sem tehetünk – viszont a

maradék ritka, védett terület így még

jobban féltett kinccsé vált! A Fóti-Somlyó

évtizedek óta õrzött, kutatott, különleges

terület, ahol aktív (kicsit sem fél-

revezetett, sem pedig öncélú, vagy elva-

kultan emberiségellenes, szerencsétlen,

szánalmas, diktatórikus, bátortalan,

kispályás, más életterét szennyezõ stb.

stb. stb.) önkéntesekkel nagyon régóta

zajlik a ritka növények életterének biz-

tosítása. Nem lenne jó a természet évmil-

liós, sok ember évtizedes fáradságos

munkáját pillanatok alatt tönkretenni

saját pillanatnyi örömeink érdekében! 

Mindazonáltal repülni elmondhatat-

lanul jó, és repülni csak a természetben

lehet, ezért érdemes kulturált kompro-

misszumokra törekedni. Ennek érdeké-

ben pedig a lehetõ legrosszabb úton já-

runk, ha ellenségeskedést, ha termé-

szetvédelem ellenes légkört teremtünk!

Azt gondolom, hogy a természetvédõk-

nek sokkal súlyosabb problémákkal is

kell küszködniük (helyettünk!), mint a

siklóernyõzés, ezért pozitív, kezde-

ményezõ, megértõ hozzáállással nem

csak meghálálhatjuk az értünk tett áldo-

zatos munkájukat, hanem õket is barát-

ságosabb hangnemre buzdíthatjuk a mi

ügyeink érdekében. Ebben bízva

maradok tisztelettel: Vásárhelyi Gábor

siklóernyõs ÉS természetvédõ g

Véleményem szerint az elsõ és

legfontosabb szemléletbeli kü-

lönbség a siklóernyõs – sajnos

kontra – természetvédõ harcban

az, hogy míg a siklóernyõsök a

saját jogaikért, a személyes pil-

lanatnyi örömükért harcolnak, a

természetvédõk (mint ahogy azt a

nevük is sugallhatja a szemfüles

megfigyelõnek) a természetet

védik, õrzik, azaz közös érdekün-

ket, a közös hosszú távú jövõnket

ápolgatják. Szerintem ez a pont már

eleve olyan mély különbséget tükröz,

hogy a tisztességes siklóernyõsnek

alázattal és tisztelettel kéne a természet

õrei felé megnyilvánulnia, nem pedig

lázadó, ellenséges érzülettel.

Szabó Ernõ visszautasítja, hogy a

quaddal egy kategóriában említsék ter-

mészetkárosító elemként, és így talán

szemet huny néhány tény felett, ami ez

ellen szól. Szerintem a Hármashatár-

hegyre engedély nélkül behajtó temér-

dek (500m-t gyalogolni nem képes) sik-

lóernyõs autós, a Pilis-hegy sorompóval

lezárt, fokozottan védett(!) területére

behajtó, a sorompót rendszeresen meg-

rongáló siklóernyõsök vagy a cross-mo-

toroknál sokkalta hangosabb motoros er-

nyõsök ugyanolyan poten-

ciális veszélyt jelenthetnek a

természetvédelem szemszö-

gébõl, mint a többi

„természetkárosító" sport.

Nem beszélve azon néhány

esetrõl, ahol a már védelem

alatt álló, tehát eleve tiltott

területet újonnan használó

siklóernyõsök a régóta féltve

õrzött, ritka sziklagyepes

növénytársulásokat az évmil-

liós fejlõdéshez képest egy szempillantás

alatt letiporták, tönkretették – ilyen

például a cikkben is említett Naszály. Ott

már visszavonhatatlan károkat okoz-

tunk! Mi siklóernyõsök, egyértelmûen!

Környezet- és természetvédõnek (e

kettõ nem összekeverendõ) lenni nem

könnyû dolog, hiszen egyik fõ felada-

tunk a korlátozás, saját magunk és má-

sok visszafogása, önmérsékletre tanítása.

Sajnos az emberi természet sokszor ezzel

ellentétes (amit jól illusztrál Szabó Ernõ

hangvétele is). Sajnos sok olyan emberi

tevékenység zajlik a mi kicsiny hazánk-

ban is, ami ellen a természetvédõk erõi,

anyagi forrásai kevésnek bizonyulnak.

Sajnos! A Pilis-hegy tetején az ottani

különlegesen egyedi természeti értékek

SSSSSSiiiiiikkkkkkllllllóóóóóóeeeeeerrrrrrnnnnnnyyyyyyõõõõõõssssss      ééééééssssss
természetvédõtermészetvédõ

Kedves GURIGA, Kedves SZABÓ ERNÕ! Háborgó lélekkel és mélységes szo-

morúsággal olvastam a számomra minõsíthetetlen, természetvédõ-elle-

nes cikket a Madártoll novemberi hasábjain. Szabó Ernõ hangvétele a

természetvédõkkel szemben jogtalan és hazug. A faji megkülönböztetés

határait súroló „természetvédõzéssel” teljességgel feleslegesen szít el-

lenséges érzelmeket egy olyan szemlélet ellen, ami leginkább mind-

annyiunk közös ügye! Bár nem vagyok szakértõ a témában, szeretnék

egy-két gyors gondolattal reagálni e feleslegesen gonosz cikkre, és

talán más szemlélettel békíteni a felgyülemlõ ellenségeskedést.

VÁSÁRHELYI

GÁBOR
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MIKE: Mikor kezdtél el repülni?

GÁBOR: 2002-tõl repülök aktívan, de

mindig is repülni akartam. Már valami-

kor ‘85 környékén fényképeztem sárká-

nyokat a Hármashatár-hegyen. Szépen el

is raktam a képeket egy dobozba. Egy-

szer, amikor rendet csináltam,

akkor akadt meg rajta a sze-

mem. A régi fekete-fehér

képeim voltak, az Újlakiról star-

toló sárkányokkal! Már szinte el

is felejtettem õket. Késõbb,

amikor a fiaim 2-3 évesek voltak

(‘93-ban) elmentünk kirándulni

az Újlaki környékére. Azokon a

fotókon is vannak sárkányok,

de emlékszem, akkor már meg-

jelentek a siklóernyõk is – persze eléggé

négyzet alakúak.

Építész vagyok, és egy ismerõsöm be-

ajánlott egy barátjának, akit FERENCZI

OLIVÉRNEK hívnak és Dunakeszin építke-

zett. Elmentem hozzá megbeszélni a ter-

veket. Rátértünk a részletekre, és mutat-

ta, hogy abba az irányba (a Hármasha-

tár-hegy felé) jó nagy ablakot kellene ter-

vezni. Nem értettem, hogy mit akar néz-

ni, a fákat? Õ pedig mondta, hogy a sik-

lóernyõket. Akkor ott megállt a levegõ.

Nem is beszéltünk utána a házról, csak a

repülésrõl. Ott rögtön fölhívta SOLT SA-

TYÁT, aki mondta, hogy épp indul egy

tanfolyam. Egy hét múlva már kint gya-

koroltam. Azóta folyamatosan repülök. 

Mike: Ha egy sárkányossal találkozol,

lehet, hogy most sárkányrepülõ lennél?

Gábor: Nem, én kimondottan ernyõz-

ni akartam. Nem ismertem pontosan, de

tudtam, hogy van ilyen. Ehhez nem kell

olyan nagy erõnlét, és mégis át lehet élni

azt a kalandot, hogy egy

hátizsákkal fölmegy az ember a

hegyre, és nem csak azért, hogy

ott mászkáljon, hanem valami

egészen különleges dolgot mû-

veljen. Ezt csak színesíti, hogy

ideális esetben nem ugyanott,

hanem 30-40 kilométerrel odébb

száll le. Ráadásul nem kell hoz-

zá segítség. Olyan, mint a bicik-

lizés vagy a futás. Egyszerû, vi-

szont csodálatos. Nekem ez a mérhe-

tetlen szabadság érzése. 

Mike: Sokat repülsz?

Gábor: A tanfolyam után már nem

tudtam abbahagyni. Most kezd egy ki-

csit enyhülni a dolog, négy év után.

Érzem, hogy minek mi a hátránya és

próbálom kontrollálni. Igaz, lehetne hob-

byszinten is csinálni, de nekem az nem

jött be. Nem tudok úgy siklóernyõzni,

hogy 2-3 hétig semmi, aztán eszembe jut,

hogy esetleg ki kéne menni. Számítógép

elõtt dolgozom és a repülési idõszakban

szinte óránként nézem a meteort, olva-

som a fórumokat, kommunikálok a töb-

biekkel. Nehezen tudok elvonatkoztatni

tõle. Aki repül, tudja, hogy ezt olyankor

NNÉVJEGYÉVJEGY:: TTURIURI GGÁBORÁBOR

Repülj ma,Repülj ma,
dolgozz holnapdolgozz holnap!!

Körülnézek a szobában. Az ernyõm a könyvespolc elõtt várakozik. Az a

nap jut eszembe, amikor megkaptam. Gábor hozta el, együtt bontogat-

tuk itt, két évvel ezelõtt, egy téli délután.

kell csinálni, mikor megfelelõ az idõ.

Tehát ha lehet, úgy osztja be az idejét,

hogy nem a repülést igazítja a többihez,

hanem a többi dolgát a repüléshez, hi-

szen a repülés ki van szolgáltatva az idõ-

járásnak. Ha ma nem érsz rá, holnap már

lehet, hogy nem is lesz jó idõ. A spanyol-

országi versenyen láttam egy pólón:

„Repülj ma, dolgozz holnap!” 

Mike: Dutch Open?

Gábor: Nagy kaland volt és nagy ta-

pasztalat. Kár lett volna kihagyni. PÁR-

DUC írt róla az augusztusi Madártollban.

Sajnos Dél-Afrika vagy Brazília nekem

nem fog mostanában összejönni, de a ha-

zai versenyekre vagy Szlovéniába készü-

lök idén is.

Mike: Emlékezetes sztori?

Gábor: Pont a Dutch Openen történt.

Leszálltam a hegyen, óriásira felnagyí-

tott kavicsok között. Mászkáltam, fény-

képeztem az ernyõmet és a köveket kü-

lönbözõ kompozícióban. Aztán elindul-

tam lefelé. Folyamatosan kõgörgete-

geken ereszkedtem, a végén már ro-

gyadoztam. Egyszer meg akartam pi-

henni és letettem a zsákomat. Akkor vet-

tem észre, hogy a hátsó zseb, amelyikbe

a ruhát, sisakot és a mûszereket szoktam

tenni, teljesen ki van nyitva. Villám-

csapásként ért a felfedezés! Rögtön el-

kezdtem kipakolni, mûszer sehol! Jó fél-

órája jöttem lefelé, visszamenni remény-

telen! Iszonyú érzés volt! Azon gondol-

kodtam, hogy mit csináljak. Zsákkal visz-

szamenni nem tudok. Ha a zsákot ott-

hagyom, lehet, hogy azt sem találom

meg utána. Meg hát meddig fogom itt

keresni a bozótban a mûszert? És akkor

beugrott, hogy nem vettem le a beülõrõl!

Téptem föl a zsákot és oda volt hozzá

rögzítve! Csak a vécépapírt veszítettem

el. Ez így utólag egy jó kis sztori, de ott

halálközeli élményt éltem át.

Mike: Rázós szituáció?

Gábor: Egyszer összeütköztem egy

akrós sráccal az Újlakin. Négyen voltunk

a levegõben összesen. Nézegettem a

tájat, kényelmesen lehetett repülni, meg

tartott is, nem kellett nagyon görcsölni.

Õ jött-ment, húzta, kitekert, elõrement,

húzott valamit, megfordult és egyszer

pont összetalálkoztunk. Én elõrefelé

mentem széllel szemben, õ pedig mint a

gyorsvonat jött visszafelé. Hirtelen jelent

meg elõttem az ernyõje. Annyit tudtam

csinálni, hogy elengedtem mindent, fog-

tam a kupoláját és gyûrtem be a lábam

alá. Valahogy átment alattam, bár erõsen

billegett utána. Én is megbillentem de

mindketten repültünk tovább. Leszáll-

tunk és remegett a lábam. Mind a ketten

elnézést kértünk, mert egyikünk sem

tudta, hogy igazából ki tehetett róla, de

baromira örültünk, hogy túléltük a dol-

got.

Mike: Záró gondolatok?

Név: TURI GÁBOR

Szül.: 1965. március 2. (Halak)

Státus: Siklóernyõ pilóta

Klub: MSE

Ernyõ: Pro-design Titan II.

Elérhetõség: 06-309219282

FALUDI MIKLÓS
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Gábor: Nekem ennyi idõ alatt a leg-

fontosabb tapasztalat, hogy tudni kell el-

dönteni, mikor szabad elstartolni, és mi-

kor nem. Hallgatni kell a megérzésekre

is, és mérlegelni kell. Ha az ember ezt

ügyesen csinálja, nagy baja nem eshet. A

„tudtam, hogy nem kellett volna”, az

egy nagyon rossz érzés. Ha nemcsak az

önérzeteden esett csorba, hanem mond-

juk, fáj a lábad, nem tudsz nem tudomást

venni róla, mert nap mint nap figyelmez-

tet rá, hogy hülyeséget csináltál. 

Mike: Távlati terveid?

Gábor: Szeretnék olyan szinten meg-

tanulni repülni, hogy elégedett legyek

magammal. Másrészt szeretném teljesen

egyensúlyba hozni a repülést a családi

élettel. g

ZZ
SÉLYI ALADÁR az Ipoly-

menti Bussa (ma Busince)

községben született, 1883.

december 12-én. Eredeti neve Koch

Aladár volt, amelyet felnõtt

korában változtatott akkori lakóhe-

lye Zsély (ma Zselovce) neve után

Zsélyire. Alap- és középfokú

iskoláit Losoncon végezte, majd

1901 szeptemberében beiratkozott

a József Nádor Mûegyetemre.

Egyetemi tanulmányai végeztével

gépészmérnöki diplomát szerzett.

Harmadéves korától kezdett az em-

beri repülés iránt érdeklõdni. 1909-ben

jelent meg A repülõgéptechnika alapelvei

címû könyve, amely három magyar- és

két német nyevû kiadást ért

meg. Ebben az évben ter-

vezte meg elsõ repülõgépét,

amelyet a Kölber-féle kocsi-

gyárban építettek meg. Az

ultrakönnyû (150 kg) repülõ-

gép valamennyi eleme új-

donságnak számított a maga

idejében. 22 kW-os motorját

KVASZ ANDRÁS, Zsélyi szlo-

vák származású mechani-

kusa finomította jól mûködõ szerkezetté.

A géppel Zsélyi eredményes repüléseket

folytatott a Rákos-mezei katonai lovassá-

gi gyakorlótéren. Az egyik repülése

során a magassági kormány huzalsza-

kadása miatt a gép összetört és Zsélyi

A magyar repülés úttörõi:A magyar repülés úttörõi:

Zsélyi AladárZsélyi Aladár

súlyosan megsérült. Így az elsõ nagy ma-

gyarországi repülõversenyen nem tudott

indulni.

Ezt követõen franciaországi tanul-

mányúton vett részt. Felhasználva ta-

pasztalatait MELCZER TIBORRAL, BÁNKI

DONÁT egyetemi adjunktusával egy

nagy repülõgép tervezését kezdték el. A

gép mozgatását és 34 személy szállítását

egy 370 kW-os motorral kívánták

megoldani. Ezt a munkát A nagy aero-

plánok kérdése aviatikai szempontból címû

írásukban ismertették. Eredményei

alapján a Közlekedési Múzeum aviatikai

osztályának elõadója lett. A múzeum

anyagát is jelentõs mértékben gyarapí-

totta. Szerteágazó tevékenysége mellett

egy új könyvet is írt, A gázturbina. Kísér-

letek az új hõerõgép megalkotására címmel.

Elsõ gépe két továbbfejlesztett típusát is

megépítette.

1913. június 16-án pilótavizsgát tett. Piló-

taigazolványa a 109-es osztrák sor-

számot kapta.

Kidolgozta a repülõgépek három

tengely körüli megbízható kormány-

zásának elvét, és azt gépein sikerrel alkal-

mazta. Elkészítette egy nagy teljesít-

ményû gép terveit, mely 140 km/óra

sebesség elérésére volt hivatott. A

megépült, Zsélyi-3 típusjelû gép a

repülés során alkalmasnak bizonyult

erre a nagysebességû repülésre. A leszál-

láskor azonban a gyakorlótér laza,

homokos talaja megfogta a gép futómû-

vét. Zsélyi kirepült az orra bukott gép-

bõl, és nyílt kartörést szenvedett. A gon-

dos kezelés ellenére vérmérgezést ka-

pott, amelyben 1914 július elsején

meghalt.

Zsélyi Aladárt a szülõfaluja melletti

Csaláron temették el. Sírja lassan jelte-

lenné vált, már-már feledésbe merült,

amikor JAROSZLÁV MIHÁLY kalondai piló-

ta megtalálta és helyreállította. A sírem-

lékre Zsélyi Aladár születésének 110

éves évfordulóján került magyar nyelvû

emléktábla, Csalár község és a Palóc Tár-

saság jóvoltából. A Bussa polgármesteri

hivatala elõtti kertben pedig kis emlékû

emlékeztet az úttörõ repülõre, magyar és

szlovák nyelven. Zsélyi szülõháza

közelében a falumúzeum egy része

állandó Zsélyi-emlékkiállítást tartalmaz,

melynek létrehozásában a helyi és a

magyar hivatalos és társadalmi szervek

nagy lelkesedéssel vettek részt.

A 110 éves évforduló óta a december

12-e körüli szombaton rendszeres busz-

kirándulást szervez Bussára a Magyar

Közlekedési Közmûvelõdésért Alapít-

vány; a csoportot az igen lelkes GÁSPÁR

JÁNOS szervezi meg. A helyiek mindig

nagy szeretettel fogadnak, így volt ez

2004-ben is, csak a hivatali vezetõk nem

jelentek meg – nyilván ez volt a decem-

ber 5-i népszavazásra a protokolláris

felelet. De a lakosok többi része változat-

lan szeretettel fogadott.

2005 decemberében is volt kirán-

DR. HEGEDÜS DEZSÕ
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dulás, de az utazás elõtt két nappal az úti

program jelentõsen megváltozott és a

költségek is megemelkedtek, így a láto-

gatástól elálltunk. E sorok írója és

NYEMETZ PÁL veterán vadászpilóta men-

tünk volna. Mindketten kezdettõl fogva

részesei voltunk ennek a mozgalomnak

A Zsélyi-hagyaték kiteljesítéséért

végzett tevékenységükért köszönet illeti

Csalár Önkormányzatát, a Csemadok

Nagykürtösi Területi Választmánya és

Bussai alapszervezete, a Bussai Plébánia-

hivatal, a Zsélyi Aladár Alapítvány, az

Együttélés Nagykürtösi Járási Testülete,

a budapesti Közlekedési Múzeum, a

MALÉV, a Rákóczi Szövetség, az

Országépítõ Alapítvány, a Palóc Tár-

saság, a Magyar Veteránrepülõ Szövet-

ség és a Magyar Repülõ Szövetség

munkatársait. Néhány személy érdemeit

is feltétlen meg kell említeni: MOLNÁR

KATALIN, Bence János (Bussa), Miros-

zláv Mihály (Kalonda), LIETAVA BÉLA

(Losonc), URBÁN ALADÁR (Pozsony),

WINKLER LÁSZLÓ, DR. VÁGVÖLGYI

ÁDÁM és GIBÁS ANDOR (Budapest).

Végig kell gondolni, hogy OTTO

LILIENTHAL kísérletei megrekedtek a

megfelelõ szerkezeti anyagok

hiánya, és Lilienthal halála miatt.

Szükség volt a gépi repülés meg-

valósítására, hogy a motorerõvel

pótolják a fejletlen szerkezetek fel-

hajtóerejét.

A szerkezeti anyagok, a repülõ

szerkezetek rohamos fejlõdése

lehetõvé tette a motornélküli repülés

beindulását , az egyre könnyebb és

egyre nagyobb teljesítményû repülõ

eszközök létrejöttét. Akit érdekel ez

a fejlõdés, annak nem szabad elfele-

jtkezni azokról, akik életüket

áldozták a repülésért. Õrizni kell az

õ emléküket, látogatni kell emlékhe-

lyeiket, így el kell menni Bussára is.g
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HHHHHHeeeeeellllllyyyyyysssssszzzzzzíííííínnnnnn::::::       DDDDDDaaaaaaggggggáááááállllllyyyyyy      uuuuuuttttttccccccaaaaaa,,,,,,

222222......       eeeeeemmmmmmeeeeeelllllleeeeeetttttt
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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!!!!!!

UP Speed TL

gyalogsárkány

(fehér-kék

startsúly:100-130kg)

eladó
Tel:06302515461

E-mail:

dorottya71@t-online.hu

2/1

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
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