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SSZABADZABAD RREPÜLÕKEPÜLÕK SSZÖVETSÉGEZÖVETSÉGE
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BiSz-tanfolyam!BiSz-tanfolyam!

Kedves klubvezetõk! Kérlek benneteket, hogy a 2006. már-

cius 3-5-ig tartandó 3 napos, a Közlekedésbiztonsági Szol-

gálat által tartott tanfolyamra oktatói jogosítással ren-

delkezõ, olyan tagot jelöljetek, aki részt kíván és tud venni a

március 3-án 9 órától kezdõdõ, naponta 5 órás elfoglaltságot

igénylõ továbbképzésen.

A Szabad Repülõk Szövetsége a tanfolyamdíjat állja. Azok je-

lentkezését várjuk, akik a Szabad Repülõk Szövetsége

Repülésbiztonsági Ügyeletesi szerepkörét vállalják, annak

érdekében, hogy saját BISZ szervezetet mûködtethessünk.

A jelentkezéshez szükséges adatokat (név, iskolai vég-

zettség, szakmai gyakorlat, elérhetõség) adjátok meg FERENCI

MIKLÓSNAK (tel.: 06/20 7779022, Email.: bezdomnij@

freemail.hu)

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: Monte Carlo, 2006. január

Fotó: BALU. Cikkünk a 15. oldalon

MRSZMRSZ

díjkiosztódíjkiosztó

ünnepségünnepség

A Magyar Repülõ Szövet-

ség díjkiosztó ünnep-

ségén a 2005. évi teljesít-

mények alapján 66 serleg

kerül átadásra.

2006. március 4-én2006. március 4-én

16 órakor16 órakor

a Villányi Útia Villányi Úti

KonferenciaközpontKonferenciaközpont

(1114 Budapest, Vil(1114 Budapest, Vil--

lányi út 11-13.)lányi út 11-13.)

földszint 300-asföldszint 300-as

termébentermében

Átadásra kerül

a Paul Tissandier diploma

(FAI), 

ismertetjük a

Lányi Róbert Alapítvány

díjazottait,

bemutatjuk

a 2005. év Sportolóit,

és ismertetésre kerülnek

a szakágankénti

eredmények, rekordok.

Mûszaki vezetõiMûszaki vezetõi

továbbképzéstovábbképzés

Kedves klubvezetõk, kérlek tájékoztassátok tagjai-

tokat, hogy a soron lévõ éves mûszaki vezetõi tovább-

képzés március 11-én szombaton 10 órai kezdettel, egy

várhatóan egész napos program lesz a Dagály utca 11-

ben.

Siklóernyõs és sárkányos mûszaki vezetõk részére is!

A mûszaki vezetõi vizsgára jelentkezõ új jelöltek hozzák

magukkal iskolai végzettségüket igazoló irataik máso-

latát, valamint szakmai önéletrajzukat. A vizsgára

felkészülni a típusismereten túl az eljárásokból és

jogszabályokból a HFFA kéziköbnyvébõl lehet (amelyet

a klubok oktatói megkaptak).
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MM
unkahelyi elfoglaltsá-

gaink miatt, péntek

éjfél elõtt nem tud-

tunk elindulni, ezért nem vet-

tünk részt a CIVL Lausanne-ban

tartott ülésének elsõ napján. A

CIVL elnökével folytatott E-mail-

váltás után azonban  kiderült,

hogy a minket legjobban érintõ

kérdésnek – VARGA FERENC FAI

Hang Gliding Diplomája felter-

jesztésének megtárgyalására vasárnap

kerül sor.

Így szombaton reggel útnak indul-

tunk, a Cumulus SE még segített abban

is, hogy ne ketten, hanem hárman váltva

vezesük le a majd 1400 kilométert, és

ezáltal pihentebben kiérve vehessünk

részt a konferencia második napján. Éjfél

felé érkeztünk ki; s az éjszaka hátralevõ

részét egy, a helyi viszonyok alapján

olcsó szállodában töltve, másnap az ülés

elõtt jelentkeztünk a CIVL elnökénél.

Látható örömmel fogadott minket; mint

ahogyan levelében is kifejezetten örven-

detesnek tartotta, hogy a felterjesztett

jelöltünket személyesen kívánjuk bemu-

tatni.

Már az ülés elõtt sok ismerõssel talál-

koztunk, és a jelenlévõ országok képvi-

selõinek átadtuk a 2006. évi Menyhárt

Éva Emlékverseny, a Cumulus SE által

szépen szerkesztett színvonalas kiírását.

Sokukkal közvetlenül is beszéltünk,

invitáltuk õket az FAI2-es kategóriájú

versenyünkre. 

Az ülés a vasárnapi második napiren-

di pontként tárgyalta a felterjesztést. A

miénk elõtt az olasz küldött is beterjesz-

tette javaslatát MR. ALFO

CARONTI személyére, aki 1962-

ben elsõként repült Európában

sárkánnyal. A jelöltjük nem jött

el, egyebet sajnos nem tudtunk

meg róla.

Ezután én mutattam be pár

szóban Fecót, utalva arra a

tényre is, hogy a teremben

bizonyára sokan ismerik õt a

korábban általa szervezett

versenyekrõl. Ott ült a sorok között

RIKKA VILKUNA, aki a 96-os EB egyik

zsûritagja volt; JOHN ALDRIDGE, aki a 95-

ös elõ EB-n még versenyzett, vagy a dán,

a német és az osztrák küldöttek, akik

szintén szerepeltek a versenyeinken,

ahol Fecó rendezõ volt. Sajnos hiányoz-

tak a szlovákok, csehek, lengyelek. nem

volt ott a szlovén, a holland és az ukrán

sárkányos képviselet.

Az FAI ellenõre tájékoztatta a jelen-

lévõket, hogy annak ellenére, hogy ezt a

diplomát nem adták ki évek óta, a két

jelölt közül csak egy kaphatja meg 2006-

ban az elismerõ oklevelet.

Azonnal eszembe jutott az olasz jelölt

bemutatásakor felvetett egyetlen kérdés:

„Még él?”

Ez a titkos szavazásnál szerintem el is

döntötte a kérdést, a számomra isme-

retlen olasz úr megkapta a szavazatok

többségét a mi jelöltünkkel ellentétben.

Azután az jutott eszembe, hogy mintha

pár évvel ezelõtt is magyar kapta volna a

Hang Gliding Diplomát, HALMOS PÉTER

személyében. Ha valaki emlékezett erre,

azt gondolhatta, kapja most egy más

nemzet.

Talán jövõre…Talán jövõre…
Beszámoló a a CIVL ülésen minket érintõ történésekrõlBeszámoló a a CIVL ülésen minket érintõ történésekrõl

Egy biztos, a szavazás után maga a

CIVL elnöke is azt javasolta: jövõre ismét

terjesszük be Fecót, hiszen az, hogy rá-

szolgált erre az elismerésre, megkérdõ-

jelezhetetlen.

Hazaindulásunk elõtt DENNIS PAGEN

az amerikaiak legnagyobb sárkányos

szakírója „Hi, Lázló!” kiáltással odajött

hozzánk és gratulált. Úgy láttam még

emlékezett arra, amikor Varga Ferivel az

1996-os Kranjban rendezett CIVL ülésen

az ülés résztvevõi számára Fecó, meg én

VINCE JANI által vontatva világszámot

mutattunk be, a páros légivontatást. A

fejük felett repültünk el szoros kötelék-

ben, amire Dennis akkor csak annyit

mondott, hogy õ azért nem mert volna

ilyen közeli alakzatot felvenni.

Hazafelé láthatóan csalódottan, de

egészen közeli alakzatban kicsit

kevesebbet beszélgetve és fáradtan,

valamiért talán a kudarc gondolatával a

fejünkben vezettünk a szikrázó nap-

sütésben fürdõ Alpokon át. 30 óra

autózás és ennek minden kényelmetlen

vonzata, és egy kényszerû szállás után

talán ez volt az egyetlen élményszerû

utunkban. g

1%
A Sárkányrepülésért Alapítvány örömmel fogadja idén is az adótok 1%-át.

Az Alapítvány legutóbbi támogatásának eredményeként az új „mûködtetõ”

szervezet a HFFA kap 130 ezer Ft-ot. Ennek köszönhetõen az adminisztrá-

cióhoz szükséges összes bélyegzõ ingyenesen jut az oktatók, mûsz. vezetõk

birtokába.

2005-ben a CIB bank mellett DR. PETRÁNYI GYÕZÕ, DR. GAUSZ TAMÁS, FARKAS ATTI-

LA, SUM ZSOLT, HONTVÁRI JÓZSEF, KRÁL JÁNOSNÉ, JÓZSEF POLONYI GÁBOR és VARGA FE-

RENC támogatta az alapítványt. Talán nem véletlen, hogy az elsõ és utolsó

kivételével MSE sárkányosok! 

Támogatottak voltak: ÁKOS ZSUZSA, Eged Eagles, Cumulus SE, PSE, MPC és MSE

pilóták.

2005-ben az APEH rendben átutalta az Alapítványnak érkezõ 431 ezer Ft-ot,

amibõl az idei támogatásokat tudjuk folyósítani. Érdekes, hogy alig volt

pályázó, pedig eddig minden pályázó kapott pénzt! 

Hogy 2007-ben is legyen mibõl osztani, kérünk, támogassátok az 1 %-kal

alapítványunkat!

Sárkányrepülésért AlapítványSárkányrepülésért Alapítvány
19013907 1 4219013907 1 42

Köszönettel: VARGA LÁSZLÓ képviselõ és a kuratórium (BARÁTH ZOLTÁN, BÍRÓ

ERNÕ, TAKÁCSY GÉZA)

Bõvebben a www.daidalosz.uw.hu oldalon

GURIGA
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Siklóernyôs-

REKORD FAJTA

MAGYAR-

ORSZÁGON 

REPÜLT

 BÁRHOL 

REPÜLT

 NÕI ITTHON  NÕI BÁRHOL  TANDEM 

ITTHON

 TANDEM 

BÁRHOL

Szabad táv  185 km 

Simonics Péter 

2000.05.30. 

MKK

342 km Tasi 

Péter 2005. 

11.18. Brazília 

94 km Ákos 

Zsuzsa  

2003.04.22. 

MKK

94 km Ákos 

Zsuzsa 

2003.04.22. 

MKK

120,7 km  

Balázs Róbert 

és Balázs 

Hajnalka 

2004.05.20. 

MKK

120,7 km  

Balázs Róbert és 

Balázs Hajnalka 

2004.05.20. MKK

Céltáv  172 km Forgó 

Szilárd  

2000.05.30. 

MKK

281 km Forgó 

Szilárd és 

Simonics Péter  

2002. 11.21. 

Brazília

68,8 km Forgó 

Katalin 

2004.09.06. 

MKK

68,8 km Forgó 

Katalin 

2004.09.06. 

MKK

99 km  Balázs 

Róbert és 

Balázs 

Hajnalka 

2004.05.20. 

MKK

99 km  Balázs 

Róbert és Balázs 

Hajnalka 

2004.05.20. MKK

Távolság 

hurokrepülés-

ben 

79,6 km Lázár 

Gábor 

2003.07.20. 

MKK

107,8 km Forgó 

Szilárd és 

Simonics Péter 

1999. 07. 04. 

Ausztria VB

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 100 km-

es hurokban

Nincs jegyzett 

rekord

??? Forgó 

Szilárd 1999. 07. 

04. Ausztria VB

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Távolság 

háromszögön

50,5 km Lázár 

Gábor 

2000.05.25. 

MKK

113 km Bocsák 

Béla 1996.08.17. 

Svájc

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 25 km-

es 

háromszögben

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 50 km-

es 

háromszögben

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 100 km-

es 

háromszögben

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nyert magasság 2239 m Andrási 

Roland   

2003.06.29.

2238 m 

Simonics Péter 

2002.11.21. 

Brazília

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

1488 m Kiss 

István és 

Panka 

2003.07.20. 

Nyikom Kupa

1488 m Kiss 

István és Panka 

2003.07.20. 

Nyikom Kupa

SÁRKÁNY-

REKORD 

FAJTA

MAGYAR-

ORSZÁGON 

REPÜLT 

BÁRHOL 

REPÜLT

 NÕI ITTHON  NÕI BÁRHOL TANDEM 

ITTHON

TANDEM 

BÁRHOL

Szabad táv 212,1 km Ujhelyi 

Balázs 

2003.06.22. MKK

407 km Bertók 

Attila 

2000.jan.14 

Ausztrália

113 km Menyhárt 

Éva 1993.09.12 

(Elô világkupa)

165 km 

Rózsahegyi 

Rita 

1996.01.23. 

Ausztralia

42.5 km Baráth 

Zoltán és 

Thuránszky 

Erzsébet 1984.

42.5 km

Baráth Zoltán és 

Thuránszky 

Erzsébet 1984.

Céltáv 212,1 km Ujhelyi 

Balázs 

2003.06.22. MKK

233,1 km Bertók 

Attila 1997.jan. 

5. Ausztrália

94 km Lázár Olga 

2001.09.30. 

(MKK)

155 km 

Menyhárt Éva 

1994.07.10. 

USA (VB)

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Távolság 

hurok-

repülésben

149,4 km Ujhelyi 

Balázs és 

Kovács Endre  

2003.05.17. MKK

149,4 km Ujhelyi 

Balázs és

Kovács Endre  

2003.05.17. 

MKK

102 km Menyhárt 

Éva 1996. 07.15. 

(MKK)

102 km 

Menyhárt Éva 

1996. 07.15. 

Magyarország

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 100 

km-es 

hurokban

30.5 km/ó Bertók 

Attila 

1996.07.15. 

(MKK)

46,8 km/ó 

Bertók Attila 

1997.jan. 

Ausztrália

20.7 km/ó 

Menyhárt Éva 

1996.07.15. 

(MKK)

20.7 km/ó 

Menyhárt Éva 

1996.07.15. 

Magyarország

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Távolság 

háromszögön 

130,3 km Ujhelyi 

Balázs 2003. 

06.04. (MKK)

300  km Bertók 

Attila 

2000.dec.14. 

Ausztrália

76,6 km 

Menyhárt Éva 

1996. 08.10. EB

76,6 km 

Menyhárt Éva 

1996. 08.10. 

Magyarország

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Seb. 25 km 

háromsz.

28,3 km/h Kutasi 

Ferenc 

2003.08.09. MKK

28,3 km/h Kutasi 

Ferenc 

2003.08.09. 

MKK

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Sebesség 50 

km-es 

háromszögön 

27.6 km/ó Bertók 

Attila 

1993.08.04. 

NEMZETI

27.6 km/ó 

Bertók Attila 

1993.08.04. 

NEMZETI

19.3 km/ó 

Menyhárt Éva 

1996.08.10. EB

19.3 km/ó 

Menyhárt Éva 

1996.08.10. 

Magyarország

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Seb.100 km 

háromsz.

Bertók Attila 22.5 

km/ó 1996.06.17. 

(MKK)

Bertók Attila 

22.5 km/ó 

1996.06.17. 

(MKK)

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Seb. 150 km 

háromszögön

Nincs jegyzett 

rekord

37 km/ó Bertók 

Attila 1997.jan. 

6. Ausztrália

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Seb. 200 km 

háromszögön

Nincs jegyzett 

rekord

42,4  km/ó 

VILÁGCSÚCS! 

Bertók Attila 

2000.dec.15. 

Ausztrália

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Seb. 300 km 

háromszögön

Nincs jegyzett 

rekord

44,3  km/ó 

Bertók Attila 

2000.dec.14. 

Ausztrália

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

Nincs jegyzett 

rekord

ÉrvényesÉrvényes
siklórepülõsiklórepülõ

rekordokrekordok
20052005
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szinte teljes egészében kultúrtáj. Nagyra-

gadozóinkat kiirtottuk (nem mi, sik-

lórepülõk, hanem veletek, természet-

védõkkel közös õseink, az emberek), a

növényevõk állományát vadászok

tartják egyensúlyban élõterületük

lehetõségeivel. Érintetlen erdõnk nincs.

Nagyüzemi, szent tehén típusú mezõ-

gazdaságunk viszont van. Profitéhes,

környezetszennyezõ iparunk is van.

Talán csak csepp józan

eszünk nincs. Akinek mégis

jutott valami és szeretne a

mocskos, túlzsúfolt

nagyvárosból a természet

maradékába menekülni,

annak pedig nagyhangú

önjelölt természetvédõk azt

mondják: „Menj innen!

Neked itt semmi keresni-

valód nincs. Itt csak nekem

van jogom bármire. Ez itt az

én territóriumom.”

Kedves Gábor! NE ÍGY

LEGYEN. A világ értékeivel

és összes bajával együtt

mindannyiunké. Így az

enyém is és a Tiéd is. Ebben

a világban kényszerûen

együtt kell élnünk. Lehe-

tõleg békében, figyelembe

véve az összes résztvevõ

érdekeit és lehetõségeit.

Ezért, ha nem korlátozol,

nem korlátozlak semmiben.

Ha nem bántasz, én sem

bántalak. Ha megegyezünk,

megtartom az egyezséget.

Ha diktálsz, ellenszegülök.

Ez ilyen egyszerû.

Ha mindenáron vitéz-

kedni akarsz, együttmûkö-

désem jeléül figyelmedbe

ajánlom a nagyipart, a me-

zõgazdaságot, a fogyasztói

társadalom összes agyament

baromságát. Tõlük védd a

természetet! Tõlem nem

kell. Én a része vagyok.

Nagy tisztelettel: Ferenci

Miklós g
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Kedves Gábor! Ugye ráismersz?

Úgy folytatod, hogy „mindannyi-

unk közös ügyére” hivatkozol.

Ebben a csúf világban, amelyben

élünk, m indenféle emberek illetve

szervezetek hivatkoznak a

legkevésbé sem meggyõzõ módon

olyan „közös ügyekre” amelyek a

legkevésbé sem „közös ügyek”,

legfeljebb közügyek. Közügyek-

ben, egymás érdekeit figyelembe

véve konszenzussal (belátom, magyar

természetvédõk számára ez egy gyanús,

nehezen értelmezhetõ kifejezés) kellene

rendeznünk közös dolgainkat. Ezzel

szemben Magyarországon pillanatnyilag

természetvédelmi és/vagy környezet-

védelmi diktatúra van, amelyben egy

hangos kisebbség, álszent és ostoba

törvényekkel támogatva gyakorol hatal-

mat a csendes, gyakran félrevezetett

többség felett. A valóban létezõ prob-

lémákról illetve védendõ természe-

ti/környezeti értékekrõl kevés szó esik.

Sokkal több arról, hogy nekünk „nem

önjelölt természetvédõknek” mit szabad

és mit nem. Természetesen szó sem lehet

megegyezésrõl, majd

Ti „önjelöltek” eldön-

titek, hol húzódnak

azok a határok, amiket

mi egyszerû emberek

(pilóták, természet-

járók, hegymászók

stb.) nem léphetünk

át. Eljárásotok párhu-

zamait keresd a 20.

század történetét leíró

mûvekben, különös tekintettel a

diktatúrákról szóló részekre.

Bõven van elõttetek példa.

Nem ismétlem meg SZABÓ ER-

NÕ történeteit és a magaméit sem

írom le, mert már sokszor megtet-

tem és sajnálom rá a papírt és a

tintát. Inkább megkérlek, gondolj

át néhány dolgot.

Az ember, mint minden élõ-

lény, alakítja környezetét. Nem

tehet másként. Nem az a kérdés,

hogy alakíthatja-e vagy sem,

hanem az, hogy miként teszi azt,

amit tesz. Tény, elõdeink alapos

munkát végeztek. Ahol élünk,

Az Ember,Az Ember,
a Pilóta, ésa Pilóta, és

aa
TermészetvédõTermészetvédõ

Kedves Vásárhelyi Gábor. Háborgó lélekkel és mélységes

szomorúsággal olvastam a számomra minõsíthetetlen, sik-

lórepülõ-ellenes cikket a Madártoll januári hasábjain. Vásárhelyi

Gábor hangvétele a siklórepülõkkel szemben jogtalan és hazug. A

faji megkülönböztetés határait súroló „siklórepülõzéssel” teljesen

feleslegesen szít ellenséges érzelmeket… 

FERENCZI MIKLÓS
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MIKE: Hogyan ismerkedtél meg a repüléssel,

és mi motivált hogy belevágj?

RITA: Gyermekkoromban egy családi

kirándulás során a Chopokon láttam egy

sárkányrepülõt elstartolni. Mély nyomot

hagyott bennem, de addig nem gondol-

tam arra, hogy én is repülhetnék, amíg

meg nem láttam az egri klub hirdetését

1987-ben. Egy fõiskolai barátommal,

GYULÁVAL iratkoztunk be a tanfolyamra.

Az elsõ pár centis, majd méteres elemel-

kedések varázslatosak voltak. KOVÁCS

SÁNDOR volt a nagyon alapos és lelkiis-

meretes oktatóm. Az elsõ pár évben még

nem sokat tudtam a távrepülésrõl, de a

távok lassanként egyre hosszabbá vál-

tak, és itt én a lassankéntre tenném a

hangsúlyt. A távrepülés azóta is a

repülés legkedvesebb része számomra.

2000 tavaszán áttértem a vitorlázó repü-

lésre, majd 2003-ban megszereztem a

motoros repülõ (single engine) pilóta

jogosítást. 

Mike: Legszebb emlékeid?

Rita: Az elsõ magas startom az Eged

déli lejtõjén; az elsõ felhõalap – szintén

az Egedrõl sikerült elõször egy picike

cumulus alá kitekernem. A 72 km-es

hurokrepülés a Sárhegyrõl, ami rekord is

lett. Majdnem 5 órába telt, de minden

percét élveztem, és nagyon mámorító

érzés volt célba érni. A 165 km-es (a

leghosszabb sárkányos) távom

Ausztráliában, Forbesbõl. A férjemmel

RICKKEL repültünk Owens Valley-ben, és

amellett, hogy sikerült hosszú távokat

repülni (144 km-re sikerült a leghosz-

szabb) a táj természeti szépsége és

érdekessége igazán elvarázsolt bennün-

ket. Ki nem vágyott arra, hogy itt repül-

hessen azok közül, akik hallgatták annak

idején SZAKÓCA fényképekkel illusztrált

élménybeszámolóját a 93-as vb-rõl az

egyik azt követõ hazai versenyen; ez is

egy kedves, bár szívszorongató emlék. A

világbajnokságok is életem legszebb

emlékei közé tartoznak. 1993 – Japán,

1994 – Amerika (itt találkoztam Rickkel)

1996 – Ausztrália, 1998 – Hajdúszobosz-

ló. Az elsõ három ÉVIKÉVEL kettesben

versenyzõként. Soha senki nem találha-

tott volna jobb, lelkesebb, kedvesebb,

példamutatóbb csapattagot és barátot,

mint Évike. Az õ tehetsége, igyekezete,

és lelkesedése nélkül én nem jutottam

volna el ezekre a versenyekre. Milyen

kár hogy neki már ezt nem tudom kife-

jezni! Akiknek viszont még van

lehetõségem: BARÁTH ZOTYÓ, GURIGA,

ZSÓTÉR ANDRIS, BERTÓK ATTILA; rengete-

get segítettek ezeken a versenyeken és a

versenyekre való eljutásban. Guriga

igazán nagyszerû csapatvezetõként

velünk volt Japánban és Chelanban, nem

tudom hogyan boldogultunk volna

nélküle. A versenyek hangulata, a többi

nõi versenyzõvel való találkozás és

repülés igazán varázslatos volt. A

hajdúszoboszlói világbajnokságon az

akkor már négyfõs nõi csapattal indul-

tunk. MELINDA és OLGA is nagyszerû csa-

pattársnak és erõs versenyzõnek bizo-

nyult. Sajnálom, hogy nem tudtam jobb

teljesítményt nyújtani. A bronzérem elér-

hetõ lett volna, és igazán kiérdemelték a

lányok a dobogós helyezést, Évike

különösen. 

Mike: Távlati terveid a repülésben?

Rita: 2000-ben férjemmel együtt átáll-

tunk a vitorlázó repülésre. A jó termikes

arizonai idõben (ahova ezzel a céllal

utaztunk le) néhány hét alatt kikalapál-

tuk a jogosítást. Chelantól nem messze

(60 km), a Seattle-i otthonunktól 3 órá-

nyira mûködik a vitorlázó klubunk

Ephratában. Társadalmi munkában (itt

kint is van ilyen) a klub kincstárosi fela-

datait végzem néhány apróbb dolog

mellett. Bár a repülés most már „csak”

hobby, amikor távrepülésre van alkalom,

nem sok minden tud visszatartani. Mos-

tanában már nem versenyzem. Sok min-

den, amiért szerettem versenyezni, az ott

van szinte minden repülõs szezonbeli

hétvégén Ephratában. 8-15 pilóta; rádión

halljuk, ki merre jár, repülés után meg-

osztjuk az élményeket, elbeszélgetünk,

játszunk a kutyákkal, letöltjük a

fényképeket, beküldjük az adatokat az

OLC-be (Online Contest), és összehason-

lítgatjuk, ki merre repült, miért repült

jobban. A jó hangulat mellett a tanulás is

megvan. Koszorúrepülések és nõi rekord

lehetõségek – be kell hogy valljam – még

kecsegtetnek, de sok minden más

Név: EDRIS RITA (Rózsahegyi Rita)

Szül.: 1968. február 24. (Vízöntõ)

Státus: Sárkányrepülõ, vitorlázórepülõ,

és motoros repülõ pilóta

Motoros pilóta jogosítás: RV-6 

Klub: Seattle Glider Council klub

Vitorlázó repülõ: Pik 20D (Finn)

NNNNNNÉÉÉÉÉÉVVVVVVJJJJJJEEEEEEGGGGGGYYYYYY :::::: RRRRRRIIIIIITTTTTTAAAAAA

EEEEEEggggggyyyyyy      kkkkkkeeeeeeddddddvvvvvveeeeeessssss      ffffffoooooottttttóóóóóó      ––––––      444444......

Egy kedves és számomra titokzatos képet látok magam elõtt ha el-

merengek. Négy lány, négy mosolygós arc, egy csapat. Az egykori nõi

sárkányrepülõ válogatott: RITA, OLGA, ÉVIKE, MELI. Talán szeretnétek töb-

bet tudni róluk…
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mindig fontosabbnak bizonyult

mint a dokumentálás. A „mindig

messzebbre” és vissza(!) persze

mindig ott van az én fejemben is,

mint mindenkiében. Én is

próbálok olyan helyekre elrepülni

ahol még nem jártam. Szeretek

fényképezni, szerencsére a vitor-

lában ez könnyebb és gyorsabb.

Mindig nagy élmény a fényké-

peket böngészni leszállás után.

Utólag sokszor olyan dolgokat is felfede-

zek, amire repülés közben nem volt idõ.

Mike: Utolsó gondolatok?

Rita: Ha nem lenne kivel megosztani

az élményeket, fele annyira sem lenne

szép dolog a repülés. A külföldi

versenyeken is tapasztaltam, és azóta is

azt látom mióta Seattle-ben élek ('94),

hogy pilóták között mindig jó társaság-

ban találhatjuk magunkat,

bármerre járunk a világban.

Akár sárkányosokkal, vitor-

lázókkal vagy ernyõsökkel

találkozunk, a jó baráti tár-

saság mindig a jó repülõs élet

alapjának bizonyult. A leg-

jobb érzés repülés közben

számomra, amikor egy hossz-

abb (300-400 kilométeres)

távról hazafelé siklom Ephra-

ta felé, tekerek még egy kicsit a késõ

délutáni termikekben csak hogy biztos

legyen a hazatérés, és csak mert a koráb-

bi durvább termikek után felüdítõ érzés

a simákban körözni, a délutáni árnyékok

kirajzolják a táj napközben észreve-

hetetlen körvonalait, és tudom, hogy

leszállás után lesz kivel megosztani az

aznapi repülés élményeit. g

HH
ideg van. Január. Napok

óta nem láttam már napot.

Jelképesen sem. Csak

munka és robot. 

Azután az egyik januári napon –

nini, épp a születésnapom – este

nekiindulunk egy ismerõs kis-

busszal és egy szimpatikus tár-

sasággal a mediterrán monacói

tengerpart felé. Ahogyan a gépkocsi

duruzsol – s már hosszú órák óta

ezt teszi - egyszer csak egy Apolli-

naire-vers kezd motoszkálni a fejemben.

„Ég veled tó s te fehér galambhad / Kerek

dúcodban mérgesen, s mélyen burukkoló /

Csõrök csapnak s kihullott tollak lengenek –

ég veled tó.”

És képzeletemben megjelenik elõttem

a mediterrán táj, a galambhad és a nap-

sütés. Azonban már nem emlékszem

pontosan, de mintha ebben a versben

lenne az is, hogy „messzirõl

is jöttek, havon és sáron át…”

és ez most annyira igaz

ránk, hogy szinte már félel-

metes. Haladunk a tenger

felé, a Monacóban egy hete

ott nyaraló magyarok azt

küldték rövid üzenetben,

hogy húsz fok feletti a hõ-

mérséklet. Magyarországon

is annyi, csak ott mínusz, a

tengerparton meg plusz.

Most azonban egy politikai pártokra

jellemzõ szlogen jut eszembe, ahogyan

az Ausztria óta folyamatosan romló idõt

látom: „Nem ezt ígértétek…”

Elõttünk három hókotró rendõri kísé-

rettel tolja az utat, kínos öröm tudni,

hogy gigászi utunk idõben még hosszab-

bra nyúlik.

Nem baj. Ha az esõs tengerpartot egy

Írta:

FALUDI MIKLÓS

GURIGA

Fotók: BALU, ZSUZSI

Elõadássorozat a szabad repülõknekElõadássorozat a szabad repülõknek
az MRSZ Budapest, XIII. kerület Dagály utca 11. II. emeleti

oktatótermében, amelyet az Amatõr Siklórepülõk Egyesülete biz-

tosít számunkra. Minden érdeklõdõt szívesen látunk. A termet

délután 6 körül nyitjuk, a szervezett elõadásokat este 7-tõl kezdjük

és alkalmanként egy kétszer 50 perces témát dolgozunk fel. Az

elõadások után mód van kötetlen beszélgetésre, eszmecserére. 

Az elõadások programja:Az elõadások programja:

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

ÚÚÚÚÚÚttttttoooooonnnnnn      MMMMMMoooooonnnnnnaaaaaaccccccoooooo      ffffffeeeeeelllllléééééé      ééééééssssss      vvvvvviiiiiisssssssssssszzzzzzaaaaaa………………

NNNNNNeeeeeevvvvvveeeeeerrrrrrmmmmmmoooooorrrrrreeeeee??????
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az úton. Száguldunk Monaco felé, a

külsõ hõmérõ szerint már plusz Celsius-

ban. A rémálom véget ért, innen már nem-

csak a hõmérõ, hanem hangulatmérõnk

szerint is pozitívvá válik minden.

A monacói starthely vadonatúj mûgyep-

szõnyeggel káprázatos képet mutat. A

kivándorolt magyarok száma meghalad-

ja a százat, és mind siklóernyõs, én

vagyok itt egyedül magyar sárkányos,

de én is siklóernyõvel. Annyi az oktató,

hogy nyugodtan tarthatnánk itt egy

oktatói szemináriumot, nem

sokan maradnának ki belõle. A

képzettség nagyon vegyes, sokan

még startolni sem tudnak, de a

hét végéig megtanulnak. Az idõ

négy napig folyamatosan javul,

egyre jobb, a tenger ragyog, a lev-

egõ pumpálós, de nem durva.

Mindennap annyit repülök,

amennyit kényelmes, ha fes-

zíteném magam a hét végére

meglenne talán a 20 óra is. 

Ez a hét azonban a pihenésé. És szá-

momra pihenés az is, hogy új arcokat

látok magam körül, hogy beszélgethetek

a pilótatársaimmal, kockázhatok

TASIÉKKAl, vagy hallgathatom a startra

szállító kocsiban az idióta Bëlgáékat,

akik annyira rosszak, hogy az már jó.

héten át a szobából kell is néznem, ott-

hon hagytam az idegõrlõ munkát, a

hazug ígéretek és fondor hátbatámadá-

sok medencéjét és ha kell egy hétig csak

aludni fogok, de azt tenger mormolása

mellett.

A hókotrók egyszer csak félreállnak,

szabad az út. Csakhogy az autópálya

eltûnt, egy szerény nyom a hóban a

szabadság, és felrémlik bennem a kétely,

talán valami katasztrófa film fõhõsei let-

tünk. Ijedten látom, hogy az összefüggõ

hómezõbõl közúti jelzõtábla

mered elõ.

Ott útnak kéne lenni, de nyom

sincs.

Sofõrünk nem izgul. A GPS

mutatja az utat, engem azonban

továbbra is izgat, hogy a GPS-en

nem látok hópelyheket. Márpedig

akkor az egy másik táj.

Újabb hókotrókat érünk utol.

Megkönnyebbüléssel veszem

tudomásul. Eddig még nem gon-

doltam, hogy a hókotrót az

emberi civilizáció jelképének tart-

sam. Úgy tûnik változtatnom kell

az elõítéleteimen. 

Ekkor az autó elakad. A

kerekek sivítva pörögnek a tenge-

lyig érõ hóban, mi kiszállunk és

tolni próbáljuk a meg-megfaroló kis-

buszt. A próbálkozás reménytelen, a

hókotrók eltávolodnak és mi nem érjük

õket utol.  A hó reménytelenül szakad, öt

kilométerre a tengerparttól behava-

zódunk, miközben egyedül vagyunk egy

elhagyott olasz autópálya

közepén. Visszaszállunk a kocsi-

ba, és járó motor mellett fûtünk,

hogy meg ne fagyjunk. Esteledik,

a hó szakad, a kocsi reflektorán

visszaverõdõ fény beragyogja a

fülkét. A hõmérséklet rohamosan

csökken. Nem gondoltunk erre,

élelmiszerkészletünk fogytán,

ahogyan a reményünk is, mert a

pályának ezen a pontján nincs tér-

erõ, s úgy tûnik, az olasz hatósá-

gok visszafordítanak mindenkit e

veszélyes útszakaszról.

Végre hátulról reflektor villog.

Megáll mögöttünk egy Audi, és ismerõs

alakok szállnak ki belõle. A két svájci

rendõr, aki tavaly majd kétszázezerre

büntetett minket gyorshajtásért. Na

neee…

Kinyitom a szemem, de már nincs hó
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MMMMMMoooooottttttoooooorrrrrroooooossssss      ssssssáááááárrrrrrkkkkkkáááááánnnnnnyyyyyy

eeeeeellllllaaaaaaddddddóóóóóó

Motor: 582, vizes.Motor: 582, vizes.

Szárny: C15TN.Szárny: C15TN.

TTrike: Apollo Jet Starrike: Apollo Jet Star..

Mûszerezettség: teljes.Mûszerezettség: teljes.

ÉÉÉÉÉÉrrrrrrddddddeeeeeekkkkkkllllllõõõõõõddddddnnnnnniiiiii       lllllleeeeeehhhhhheeeeeetttttt::::::

((((((333333000000))))))      999999333333444444333333------000000111111000000
4/14/1

WillswingWillswing

Sport 150Sport 150

gyalogsárkánygyalogsárkány
újszerû állapotban,újszerû állapotban,

tartalék alkatrészekkeltartalék alkatrészekkel

eladó:eladó:

95.000 Ft95.000 Ft

Hozzá Hozzá hevederheveder

mentõernyõvel: 25.000 Ft.mentõernyõvel: 25.000 Ft.

utrebo@vnet.huutrebo@vnet.hu

Eladó Airwave Concept sár-

kány, 13,8 m2, flatterzsinór nélküli

árbocos, '96-os, 1 tartalék trapézzal,

fehér-fekete, 2005. nemzeti 5. hely,

MKK 3. hely. Ára: 120 ezer pénz.

Igen jó állapotban van. Eladó még egy

Bräuniger Basis II. vario, kb 5

éves, 40 ezer pénzért. Ez is igen jó

állapotban van. Van még egy Aeros

Extreme pondróm is, kis méret, kb.

170 cm-ig és 65 kg-ig, állítható dõlés-

szögû, egyenes hátú, nagyon könnyû,

keveset használt, mondjuk 33 ezerért.

Tulaj: SZÁSZ PÉTER, tel: 30/350-9973,

email: szaszpeter@comunique.hu

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

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

Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy hirdetései-

det a megjelenés hónapjának 2-áig, e-

mailen, vagy telefonon juttasd el hoz-

zám. SMS-ben nem fogadom hirdetése-

det. Fizetni a feladással párhuzamosan,

normál postai befizetési csekken lehet, a

következõ címre küldve: Madártoll,

1550 Budapest, Pf. 171. A csekk „Meg-

jegyzés” rovatába, kérlek, írd be: „hirde-

tés”. Átutalással is fizethetsz, a

65100149-11301903 számlaszámra!

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

Telefon:  (30) 9642-652

UP Speed TL

gyalogsárkány

(fehér-kék

startsúly:100-130kg)

eladó
Tel:06302515461

E-mail:

dorottya71@t-online.hu

2/2

A tengerparton ismét megjelenik TONI

BENDER, mint ahogyan minden évben ta-

lálkozom vele itt, most is. A szintén

sárkányosból lett siklóernyõs a NOVA

tesztpilótája, pár éve még neki panaszol-

tam el, milyen Európától idegen kötött-

ségek vannak még ma is a magyarorszá-

gi siklórepüléssel szemben. Még emlék-

szik arra, amikor 1986-ban a német sár-

kányrepülõ válogatott pilótájaként vett

részt a Gyöngyös körzetében rendezett

Európa-bajnokságon. Sajnos akkor a kül-

földiek egyetlen szót jegyeztek meg Ma-

gyarországról: Tilos. De ez még a nagy

rendszerváltás elõtt volt.  

Ma már EU-tagország vagyunk, bár

az osztrák-magyar határon – ki tudja,

miért – még kérik az útlevelet. Igaz, a Vol

Libre (Szabad Repülés) táblával Mona-

cóban találkozhattunk, Vác mellett meg

még csak a „Siklóernyõzni tilos”

táblához volt szerencsénk, de abban

reménykedünk, hogy lassan ez a helyzet

megváltozik. A Golfe Bleu szálloda kör-

nyékén mindennap találkozom egy

újabb magyar arccal, ismerõssel, isme-

rõsnek tûnõvel, vagy ismeretlennel, aki

magyarul szól. A hét hamar elrepül.

Vagy talán úgy helyesebb hamar

elrepüljük a hetet. Bár startkönyvem

szerint nyolcat startoltam, no de mindegy.

Nekem nyolc.

Azután eljõ a búcsú napja. No, nem

arról van szó, hogy körhinta kerül a

tengerpartra, hanem indulni kell haza.

Vissza a télbe, a hidegbe, nem csak

fizikailag, hanem jelképesen is.

Miért van az, hogy mire átlépjük az

egyetlen õrzött európai belhatárt, s

belépünk a Szabad Repülés biro-

dalmából a Prohibited Country-ként

elhíresült magyar valóságba, Edgar Poe

hollója azt suttogja a fülembe a „Mikor

lesz már végre tavasz?” kérdésre

válaszként: „Nevermore”

„Sohamár” 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

TOLL0602.qxd  2006.02.25.  11:35  Page 26



TOLL0602.qxd  2006.02.25.  11:35  Page 28



TOLL0602.qxd  2006.02.25.  11:36  Page 30



TOLL0602.qxd  2006.02.25.  11:36  Page 32


