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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: A cél közös: Fel a magasba!

(cikkeink a 20–23. oldalon)

Állapot:  2006-04-28 19:35:49

„Nem tudom hogy tudjátok-e, de min-

imálbéres alkalmazottunkat kirúgták  az

MRSZ-bõl. A korábbi ígéret az volt, hogy

az MRSZ az önállósodott Szövetség

számára induló vagyont biztosít,

valamint a létszámarányos sporttámo-

gatást a mûködéshez biztosítja, de ezek

az ígéretek a mai napig nem valósultak

meg. Így jelenleg TÓTH Zsuzsi állás

nélkül van és nem vehetõ igénybe

tovább ügyeitek intézéséhez. Inkorrekt

lenne ugyanis azt várni bárkinek, hogy

ingyenmunkásként, a felmerülõ költ-

ségeit jövedelem nélkül fedezve továb-

bra is rendelkezésünkre álljon. Mint az

általatok megválasztott elnök, igyek-

szem továbbra is az érdekeitekben

eljárni, de sajnos sportügyintézést az

MRSZ tagdíjatitok befizetése fejében a

továbbiakban az MRSZ alkalmazottaitól

kell várnotok. Õk kint dolgoznak

Budaörsön, munkahelyi vezetõjük

MÉHÉSZ Sándor MRSZ fõtitkár. Kérem,

hogy amennyiben segítségre szorultok,

vagy Zsuzsival kapcsolatosan elin-

tézetlen ügyetek van, egyeztessetek vele,

mert errõl a helyzetrõl az MRSZ szá-

munkra semmiféle értesítést nem

küldött. Kérem minderrõl tájékoztassá-

tok tagjaitokat is.”

Állapot: 2006-04-28 20:04:56 #101

„A mai MRSZ elnökségi ülésen VÁRI

Gyula elnök úr kijelentette, hogy

mivel õ most nem lett képviselõ, ezért

MRSZ-ben is lemond a tisztségérõl.

Majd az ülés elsõ perceiben távozott.

Vele együtt KOVÁCS Pál elnökhelyettes is

lemondott. A maradék elnökség szerint

Vári Gyula és az MRSZ vezetése az év

eleji ígéreteit felénk nem tehette volna

meg, és ezért nem kapunk az MSSZ

mûködéshez az év elején megígért

pénzbõl semmit. Csak a mi saját magunk

által a sport és startalapba tavaly

befizetett maradványösszeget kaptuk

meg most áprilisban. Ebbõl a 2 Európa-

bajnokság nevezési díja be van fizetve, és

terheli még a Nyikom díj. Ezzel a marad-

ványösszeg gyakor-

latilag el is fogyott. A

siklóernyõs starthely

pályázat idénre nagy

valószínûséggel tehát

megszûnik, nem lesz

mibõl kifizetni. Ha

lesz MRSZ közgyûlés

(májusban már biztos

nem), és ha eljöttök

(ha esik, ha fúj), és ha a mandá-

tumelõnyünket tudjuk érvényesíteni,

akkor ezt a helyzetet még vissza-

fordíthatjuk.”

Állapot 2006. 05. 08.

„Az MRSZ elnöksége a közgyûlést 2006.

június 17-re hívta össze.”

Mi lesz velünkMi lesz velünk
az MRSZ-ben?az MRSZ-ben?

Gyors és állandó változások jellemzik helyzetünket és mûködési feltételeinket. Az is lehet, hogy

mire a nyomdából kijönnek ezek a sorok, addigra már újra megváltozott helyzetet élünk. De a kro-

nológia miatt fontos az elõzmények ismerete. 

Siklórepülõ klubok!Siklórepülõ klubok! Figyelem!Figyelem!

Ez az az ülés, Ez az az ülés, aholahol

mandátumtöbbségünk alapjánmandátumtöbbségünk alapján

érdekeinket érvényesíthetjük.érdekeinket érvényesíthetjük.

Csak küldötteitek legyenek ott!Csak küldötteitek legyenek ott!

KEREKES LÁSZLÓ
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A Budapest környéki siklórepülésre mal-

omkõként nehezül Ferihegy egyre

növekvõ forgalma. A nemzetközi repü-

lõtér érkezési és indulási útvonalai kö-

töttek ugyan, de egy adott járat konkrét

útvonala elõre mégsem prognosztizál-

ható, mert azt a légiirányítás az aktuális

széliránytól és forgalmi viszonyoktól

függõen, a pillanatnyi körülményekhez

igazodva jelöli ki.

Ferihegy forgalma egy földre állított,

szabálytalan alakú tölcsérben zajlik. A

tölcsér neve: Budapest-TMA ellenõrzött

légtér, mérete túllóg Pest megyén. A töl-

csérnek a földig érõ szárát Ferihegy-CTR

légtérnek hívják, ennek alján fekszenek a

kifutópályák. A tölcsér tányérjának ma-

gassága a reptértõl távolodva emelkedik,

alatta a földfelszínig megmaradó hézag

a mi „szabad repülésünk” színtere. A

tölcsér tányérja alatti területen a földre

dobáltak néhány fix méretû, de eltérõ

rendeltetésû dobozt, ezeket nekünk

mindig el kell kerülnünk. Az egyik

dobozfajtába csak külön engedéllyel

szabad belépni ezért korlátozott

légtérnek hívják és R betûvel jelölik.

Ilyen például az R1, amit akár belváros-

nak is nevezhetnénk.

Egy másik dobozfa-

jtában minden légi-

forgalom elõl elzárt

légtér van, a nevében

a szám elõtt P betû

áll. Ilyen például a P2,

a csillebérci atom-

reaktor fölötti légtér.

Van két trükkös

doboz is, az A1 és A2, amik néha a

helyükön vannak, máskor mintha nem is

léteznének. Ezek ha mûködnek akkor

mûrepülõknek vannak fenntartva és szá-

munkra ilyenkor ide is tilos a berepülés.

Az eddigieken kívül már csak néhány

különös alakú, felfújható magasságú

doboz van, amiknek az a rendeltetése,

hogy a repülés legõsibb, motor nélküli

ágának képviselõi ne érezzék teljesen

kisemmizve magukat. Ezeket a dobo-

zokat G-vel jelölik és mögötte számoz-

zák. Például a G10-et minden március

15-én felfújják 1850 méter magasságúra

és csak október 15-én eresztik le.

Most már mindent tudunk, hogy

megértsük a siklórepülõknek készült,

http://www.galatech.hu/pg/dir/Bp-TMA_Lat-

estMap.html címrõl letölthetõ térképet.

Ezen, a nekünk mindig tilos területek: fe-

hérek, a hegycsúcsokat * (csillag), a

starthelyeket + jelöli. A letölthetõ térkép

csak egy szemléltetõ segédanyag, nem

helyettesíti a hivatalos ICAO térképet. A

segédleten hamarosan szerepelni fognak

a honvédségi lõterek egyelõre nem jelölt,

úgynevezett „veszélyes légterei” (Dx)

amik lõgyakorlatok idején mûködnek.

Ilyen például a D30, ami területileg egy-

beesik az elõbb említett A2-vel. A

segédlet nem ad felvilágosítást Buda-

pest-TMA környezetének légtereirõl,

azaz a térképen kívül esõ, a tölcsért

övezõ területrõl. A tölcséren kívül, ahol

az ICAO térkép nem jelöl légteret, ott

úgynevezett „szabad légtér” van, ami

számunkra legfeljebb 2900 méter (9500

láb) AMSL magasságig ad lehetõséget

VFR repülésre. Általánosan kimondható,

hogy mielõtt bárhol belekezdenénk egy

kitûzött útvonalú repülésbe, elõtte néz-

zük meg az ICAO térképen, hogy mely

légterek eshetnek utunkba. Ezen idõsza-

kos légterek aktuális mûködésérõl elin-

dulás elõtt érdeklõdjünk a Repüléstájé-

koztató Központnál (FIC) telefonon, így

például a Dx veszélyes légterekrõl is.

Számunkra dupla szerencse a budai

hegyek megléte. Egyrészt, mert csörlõ

nélküli starthelyeket és kényeztetõ

emelõtereket kínálnak, másrészt

ezeknek a hegyeknek köszönhetõ, hogy

a tölcsért a budai oldalon magasabbra

kellett szabni mint a pestin. A hegyek

nélkül a budai oldalon is be kellene

érnünk jellemzõen 600 méter tengerszint

feletti légtérmagassággal, ami sik-

lórepüléshez olyan kevés, mint síeléshez

a vasúti töltés oldala.

A ferihegyi kifutópályák ÉNY-DK irá-

nyúak, pontosabban fogalmazva: ellen-

tétes végeik 130 fokra illetve 310 fokra

Merre, meddig,Merre, meddig,
hány méter?hány méter?

Siklórepülõvel Budapest-TMA alatt 2006-ban*Siklórepülõvel Budapest-TMA alatt 2006-ban*

Nyakunkon a szezon. Ideje felfrissíteni a légtér-ismereteinket – inkább

repülés elõtt, mint esemény után! Az alábbiak közérthetõ formában fog-

lalják össze a Budapest környéki légterek megértéséhez szükséges ala-

pokat, növendékek és dörzsölt pilóták számára egyaránt. Budapest-TMA

alatt sosem volt egyszerû a siklórepülõk élete, ráadásul 2000 óta fol-

yamatosan csökkennek is a repülési lehetõségeink. De legyünk pozitívak

és nézzük hogyan vehetjük igénybe a még megmaradt égi területeinket.

KARDOS ISTVÁN

* Utolsó módosítás: 2006. április 30.
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néznek. (A nulla fok Észak, és jobbra

forgással növekszik.) A párhuzamos

kifutókat a széllel szembeni fel/leszállás

érdekében délies szeleknél a DK-re nézõ

130 fokos irányba, míg északias

szeleknél a 310 fokos ÉNY-i irányba ha-

ladva használják. A nulla elhagyásával,

elõbbi esetben 13-as, utóbbinál 31-es

pályairányról beszélünk. Tehát a forga-

lom a kifutókat mindig, mindkét végü-

kön használja, csupán a pályairánytól

függ, hogy a kifutó adott végén éppen

fel- vagy leszállnak.

Vannak egy reptér számára kötelezõ

elõírások. Ezek, a kényesebb manõvert

jelentõ leszálláshoz kevésbé meredek

pályát írnak elõ mint a felszálláshoz,

ezért adott szélirány mellett a légi-

irányítás a tölcsérnek a felszállás pálya-

irányába esõ, legalsó részérõl le tud

mondani a felfújható dobozok javára.

Ezt az átengedést részletes szerzõdésen

alapuló egyeztetés elõzi meg, amiben a

vitorlázórepülõk és a siklórepülõk kije-

lölt koordinátorai megigénylik az illetõ

légteret. A térképrõl látható, hogy a 13-as

pályairány a légtérigénylésnek sem sze-

rencseszáma, mert

a felfújt dobozok

ilyenkor a leszállni

készülõ gépek út-

jában lehetnek. Ha

az igénylés ered-

ményes, akkor az

illetõ doboz(oka)t

felfújják az egyez-

tetett magasságra,

amik ettõl már

belenyúlnak a tölc-

sér éppen nem

használt aljába. Ezt

a dobozmagasító

folyamatot koordi-

nációnak nevezik, a

felfújható dobo-

zokat koordinált

légtereknek. Ilyenek a Dunakeszi reptér

által koordinált G20, G21, G22, G23

légterek, amik kötött szabályok szerint,

reprádió kapcsolattal, csak a Dunakeszi

repülésvezetõ engedélyével vehetõk

igénybe. Érdekesség, hogy a tölcsér alján

van egy állandó „horpadás”, a G21 és

G22 légterek már alapból, koordináció

nélkül is belenyúlnak Budapest-TMA_6

(a szektortérképen citromsárga) szek-

torába, bizonyára a Gödöllõi dombság

hatására. A budai oldal koordinált légte-

rei a G2/S és G2/V. Ez két légtér ugyana-

zon terület fölött! Elõbbit a siklórepülõk

(sárkányosok, siklóernyõsök), utóbbit a

vitorlázórepülõk koordinálják.

G2/S területe fölött a tölcsér alja a

tengerszinthez képest 1050 méter magas-

ságban húzódik. (A csak a tölcsért ábrá-

zoló szektortérképen egybefüggõ zöld

terület). Koordináció nélkül G2/S olyan

mintha nem is lenne, hiszen magassága

éppen a tölcsér aljáig ér, a földtõl a töl-

csérig pedig nélküle is repülhetünk. De

távrepülési szempontból kulcsfontos-

ságú területen fekszik, mert rajta átjutni

gyakorlatilag lehetetlen az 1050 méteres,

koordináció nélküli alapmagasság alatt,

akár ÉK-i szélben indulunk Óbudáról a

Velencei tó felé, akár NY-DNY-i szélben

érkezünk a Dunántúlról a fõvároshoz.

Ilyenkor a G2/S-en való átjutáshoz csak

a doboz felfújása segít, amit egyedül a

ferihegyi légiirányítás ügyeletes

csúcsvezetõje (SV) engedélyezhet. Hát

így jártunk, a jogszabály a döntést az

egyik érdekelt félre bízta. A doboz

felfújása hiába jelenti nekünk az egyetlen

átrepülési esélyt, ha a légiirányítók szá-

mára ez csak egy plusz akadály a moni-

toron, amit a felelõsségükre bízott gé-

pekkel ki kell kerültetni. Még szerencse,

hogy vannak érzõ szívû supervisorok,

akiknek a lelkét már megérintette a

motor nélküli repülés. 

Hogyan repülhetek a G2/S –ben?

Elõször is tudni kell, hogy a többi koor-

dinált légtérben a légtérre szabad kilátás-

sal rendelkezõ állandó bázisról, repü-

lésvezetõ irányításával, hivatalos repü-

lési napló vezetése mellett, állandó rá-

diókapcsolattal, hatóságilag elõírt –

áramszünetre is biztosított – 3 hónapra

archivált hangrögzítéssel repülnek.

Adottságaink miatt mi, siklórepülõk

ezeknek a feltételeknek nem tudunk ele-

get tenni. Az egyik választási lehetõsé-

günk az volt, hogy „repülni nem köte-

lezõ”, addig ne is repüljünk itt, amíg az

elõírt feltételeket nem tudjuk teljesíteni.

Partnereink (a Hungarocontrol és a PLH)

érdeme, hogy az egyeztetõ tárgyaláso-

kon számunkra elfogadtak egy más ala-

pokon álló rendszert, melyben a nekünk

megadott légtér engedély aznap nap-

nyugtáig érvényes és az értesíthetõség

hiánya miatt nem vonható vissza. Ebben

a rendszerben nincs bázis, nincs repvez

szolgálat, nincs kötelezõ, hangrögzített

rádiókapcsolat. Az éremnek persze meg-

van a másik oldala is: ha a 13-as pályá-

nak napnyugtáig esélye van akkor mi

nem kaphatunk légteret, mert esetleges

pályafordításhoz nem tudnánk min-

denkit lehívni és a G2/S-t kiürítve vissza-

adni. Egy leendõ új koordinációs megál-

lapodáshoz vannak kidolgozott jobbítási

tervek, életképes ötletek. A jelenlegi

rendszerben leginkább jogszabályi támo-

gatásra szoruló kérdés: ÉK-i irányból

G2/S szabályos elérése.

Nézzük, hogyan kaphatunk esélyt a

kulcsfontosságú légtér átrepüléséhez,

hogyan is mûködik a koordináció? A

G2/S siklórepülõ légtér az 1. ábrán

látható, egész évben mûködik, de csak

koordináció alapján igényelhetõ.

Területén (koordináció nélkül) a maxi-

mális magasságot a TMA tölcsér alja dik-

tálja, azaz 1050 méter AMSL. Légteret

igényelni csak a koordinátorok jogosul-

tak. Bimbózó tekintélyünknek ártanak

vele, ha ezért a légtérért mások is telefo-

nálgatnak Ferihegyre. Minden nap,

mindhárom koordinátor jogosult koordi-

nációra, de hatékonysági okokból ma-

guk között megállapodtak dátum szerint

egy ügyeleti beosztásban. A napi dátu-

mot osszuk el hárommal és az

„ügyeletes” koordinátor:

0 maradékú napokon CSIGA Sándor

(20) 936-4507

1 maradéknál KARDOS István (20) 943-

5456

2 maradéknál PERECZES Zsolt (30) 949-

3662

A koordinációs folyamat lépései:

1. Igénylés: ha a meteorológiai fel-

tételek távrepülésre alkalmasnak lát-

szanak, akkor valamelyik koordiná-

tor telefonon megigényli a G2/S

légteret Ferihegytõl.

2. Elbírálás, válasz: Supervisor

azonosítja az igénylõ koordinátort,

majd mérlegeli, elbírálja a légtér-

igényt és döntése meghozatala után

1.
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visszahívja a koordinátort. Pozitív

válasz esetén az SV kijelöl egy

kezdési idõpontot és meghatároz

egy magasságot az alábbi készletbõl:

- 4500 láb (1350 m) AMSL;

- 5500 láb (1700 m) AMSL;

- 6500 láb (2000 m) AMSL.

A légteret a kezdési idõponttól nap-

nyugtáig, legfeljebb a megadott

magasságig vehetjük igénybe. A

légiirányítás egyben azt garantálja,

hogy általa irányított gépet nem hoz

közelebb a dobozhoz mint oldalról

2.5NM (4.63 km) és föntrõl 500 láb

(150 m). De a légtér felsõ határa

fölött 150 méterrel már nemcsak

lehet, hanem lesz is nagygépes légi-

forgalom! Továbbá vegyük

figyelembe, hogy a mi hordozható

magasságmérõink pontossága nem

összemérhetõ a nagyvasak fedélzeti

mûszereivel, így akárki hibázik is,

nem biztos, hogy még lesz

reklamálási lehetõségünk.

3. Közzététel: A koordinátor bárhol

tartózkodik, az engedélyezett légtér

adatait hivatalos közleményben

azonnal közzéteszi wapos mobil-

telefonjáról. A közlemény késede-

lem nélkül megjelenik és mindenki

számára elérhetõ a c2 netes és wapos

fõoldaláról nyíló „Légtér” menü-

pontban.

Itt álljunk meg egy köszönet erejéig,

mert LUPUS és SZABI a c2-n nemcsak

helyet adtak de meg is írták ezt a korsz-

erû, nemzetközi összehasonlításban is

példa értékû tájékoztató rendszert, ami

nélkül nem tudna mûködni a G2/S

koordináció, a c2 rendszerbe épített biz-

tonsági elemek nélkül pedig a PLH nem

engedélyezte volna a mûködést. A

koordinált magasságú G2/S légteret

Hármashatárhegy és Farkashegy vitor-

lázórepülõi természetesen ugyanúgy

használhatják mint mi. Sõt õk még repü-

lés közben is értesülhetnek a légtér

engedélyezésérõl, hiszen állandó rádió-

kapcsolatuk van a repülésvezetõjükkel.

Tehát, ha tudni szeretnéd mi van a

légtérrel, akkor elõször ne a koordiná-

torokat hívd, hanem neten vagy wapon

nézd meg a hivatalos közleményt. Ha

látod, hogy még nincs légtér, akkor

elõnyös ha elõször az ügyeletes

koordinátort hívod. A c2-n állandóan

megtalálható aktuális légtér állapot

közvetlen könyvjelzõi:

interneten:

http://www.pg.c2.hu/index.php?pid=69

wapon:

http://pg.c2.hu/wap/airspace.php

G2/s koordinációjának eddigi mûködési

tapasztalata pozitív, minden alkalommal

megadták a légteret, amikor a körül-

mények lehetõvé tették. A siklóernyõsök

bevonását a rugalmas légtérhasználatba

én olyan próbaidõsféle megmérettetés-

nek tekintem, melyben minden sikeresen

(eseménytelenül) lezajlott koordinált

légterû nap egy kicsit tovább építi a be-

lénk vetett bizalmat. Ne felejtsük el,

hogy a PLH a szerzõdésre csak nehezen,

és csak egy évre adott hatósági engedélyt.

Fejlesztési terv: vezetõ informatikus-

távrepülõk kiváló ötlete alapján születik

majd egyszer egy automata, email alapú,

értesítõ szolgáltatás, melyben arról

értesülhetsz, hogy a fenti közzétételi cí-

meken változott a hivatalos közlemény.

A leendõ értesítési listára olyan e-mail

címmel praktikus feliratkozni, aminél

egy levél érkezésekor automatikus érte-

sítést kapsz a mobilodra vagy más hor-

dozható eszközre.

A témáról további információk,

segédletek, pl. GPS-be tölthetõ légtér

határvonalak, GPS-be tölthetõ TMA

területi térkép, Google Earth-ben meg-

nézhetõ légtérmodellek, légifotóra beraj-

zolt szemléltetõ légtérhatárok és más ér-

dekességek találhatók a www.galatech.hu/pg

címen a Térképek menüpont alatt.

Kiemel(ked)ve ÓbudárólKiemel(ked)ve Óbudáról

Minden térkép, oktatás és vizsga elle-

nére a siklóernyõsökkel szemben vissza-

visszatérõen megfogalmazódott egy

vád, miszerint a koordináció keretében

megkapott G2/S légtér magasságát az

óbudai légtérben történõ kiemelkedésre

is érvényesnek képzelik. Ebben a

„tájékozatlanságban” én nem hiszek,

ismétlésként mégis vegyük sorra az ÉK-i

szeles Óbuda starthely légterére vonat-

kozó passzusokat.

Vegyük elõ a TMA szektortérképet és

bátran nagyítsunk rá a „+Óbuda” jelölésû

starthelyre. Egyértelmûen látszik, hogy a

starthely a számunkra 750 méteres plafont

jelentõ, okkersárgával jelölt, (ún. Budapest-

TMA_4) szektor alatt fekszik. Más

szavakkal, a lépcsõzetes kialakítású töl-

csérnek a starthely fölötti darabja 750

méteren húzódik. Mivel ezen a területen

nincs más légtér, a starthely környezetében

mindenkor 750 méter AMSL a felsõ magas-

sághatár. A starthely a tengerszint felett 450

méteren van, tehát a starthelyen lenullázott

ALT2 (lánykori nevén QFE) szerint legfel-

jebb +300 méterig emelkedhetünk. Ennél

nagyobb magasságra csak a lépcsõzetes

tölcsér következõ lépcsõfoka alatt, a zöld-

del jelölt, 1050 méteres (ún. Budapest-

TMA_3) szektorban emelkedhetünk. E

szektor alatt található a G2/S légtér is, ami

narancssárga lett a Gx légtereket kiszínezve

ábrázoló siklórepülõ térképen. A G2/S

légtérnek az ÉK felé nézõ határvonala (2.

ábra, sárga vonal) Nagykovácsi és a Nyéki-

hegy között egybeesik TMA_3 és TMA_4

szektorok közös határával. Ez a környék

legkritikusabb légi határvonala, mert ÉK-

rõl legfeljebb 750 méteres magasságon

szabad elérni, de az átlépésével legalább

1050 méterig emelkedhetünk, sõt ha

megkaptuk a légteret, akkor még tovább,

egészen G2/S érvényes koordinált magas-

ságáig: 1350, 1700 vagy 2000 méterig. Ez a

határvonal a levegõbõl (nagy kép a 9.

oldalon, sárga pöttyök) úgy azonosítható,

hogy gyakorlatilag a Nyéki-hegynek a rep-

térrel párhuzamos gerincvonalán húzódik.

A Nyéki-hegy Óbuda felõl nézve a reptér

túloldalán látható, elnyújtott, alacsony,

erdõs vonulat.

Mögötte, a hûvösvöl-

gyi BKV csomópont

és a Gyermekvasút

végállomása már a

G2/S-ben van, de a

széphalmi szerpentin

még nincs benne! (2.

ábra) A G2/S érvé-

nyes magasságát Érd

vonalának eléréséig

kell tartanunk, itt már

a „szabad világ”

kezdõdik, mert a tölc-

sér alja innentõl 6500

láb/2000 méter

AMSL-en húzódik

(Budapest-TMA_2,

kék terület). g

2.
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ÁÁ
prilis 21-én Galyatetõn került

megrendezésre a Debreceni

Egyetem Környezetgazdál-

kodási és Környezetpolitikai Központ

szervezésében az elsõ siklóernyõs-ter-

mészetvédõ találkozó, melynek célja a

természetvédelmi területeken fellépõ

sportolói igények kielégítési

lehetõségeinek megtárgyalása volt, az

összes érintett fél érdekképviseletével. A

jelenlegi – sok szempontból ellent-

mondásos – helyzet megoldását célzó

igény már abból is látszott, hogy minden

meghívott (a környezetvédelmi minisz-

térium kivételével) megérkezett. A be-

szélgetés tárgyának rövid elõadások

adtak felvezetõt, melyek általam jegy-

zetelt kivonatát röviden ismertetem. Az

utána kibontakozó több órás konstruk-

tív, részletes, kompromisszumképes vita

fõbb pontjait és a konklúzióimat ezután

olvashatjátok.

Látogatói igények és azok teljesít-

hetõsége értékes

természeti terüle-

teken (Debreceni

Egyetem Környezet-

gazdálkodás és

Környezetpolitikai

Központ)

Dr. KARÁCSONYI

Zoltán: A kilencvenes

évek közepétõl egyre

gyorsuló ütemben nõ

a pénzzel és szabadidõvel egyaránt ren-

delkezõ, természetbe vágyó emberek

száma, ami komoly kihívást teremtett a

természetvédelmi hatóságoknak,

nemzeti parkoknak. Magyarország

piciny, de természeti értékekben még

mindig rendkívül gazdag ország, ahol az

értékek védelme, a biodiverzitás

megõrzése mindennél fontosabb.

Ugyanakkor egyértelmû az igény a tár-

sadalom legkülönbözõbb szegmensei

felõl az értékes, védett területekre, és a

természetvédelmi kezelõknek komoly

kihívást jelent, hogy készen álljanak ezen

igények fogadására is. Az együttmûkö-

dés rendkívül nehéz, mert a szabályozá-

sok elkülönültek, és nyilvánvalóan

kompromisszumra van szükség minden

oldalról. Nagyon fontos, hogy megis-

merjük a másik fél elvárásait, hogy

egyesíteni tudjuk a szabályozásokat, és

mindenki számára – még áldozatok árán

is – elfogadható, közös megoldást tud-

junk találni.

KARÁCSONYI Judit: Jelen megbeszélés

szeptemberben az alapja lesz egy svájci

konferencián tartandó elõadásnak, ahol

külön szekció foglalkozik majd a termé-

szetvédelem és a természetközeli spor-

tok kapcsolatával. A konferencia után

újra összegyûlünk, hogy az addig leszûrt

tapasztalatokat át tudjuk beszélni.

Siklóernyõs sport és a kapcsolódó

engedélyek (MÁTRAI Zoltán, Polgári

Légügyi Hatóság)

A Polgári Légügyi Hatóság nem szól

bele a TV engedélyeztetésbe, mert mivel

a fel- és a leszállás helye nem azonos,

ezért jelenleg nem kell légügyi engedély

a starthelyekhez. A PLH csak légügyi

szakmai kérdéseket vizsgál. Emellett van

a helyzetrõl saját vélemény is.

Érdekkülönbség nyilvánvaló: a tulaj-

donos azt kérdi, hogy „miért repül itt?”,

az ernyõs pedig azt, hogy „miért nem

repülhetek itt?” Érdekes a siklóernyõsök

helyzete, mert „jogosítvány” kell a

repüléshez, de felszerelést bárki bárhol

vehet, mint egy biciklit. Ezért sok a

feketézõ, amivel a hatóság nehezen tud

mit kezdeni. Fontos lenne ennek a vissza-

szorítása hatósági szigorral is és egymás

szemléletének formálásával is. A siklóer-

nyõsöket sok különbözõ megszorítás éri.

Légtereink korlátozása miatt eleve sok

helyrõl kiszorulunk, és hegyünk sincs túl

sok – ami van, az is többnyire védett.

Tényleg fontos lenne, hogy találjunk

kompromisszumos megoldást e terüle-

teken is, hiszen a siklóernyõsök is ter-

mészetközeli emberek, nem akarnak õk

kárt tenni a természetben.

A magyar siklóernyõs sport hely-

zete, igénye és tapasztalatai (KERE-

KES László, Magyar Siklórepülõ Szövet-

ség)

Eddig sem volt eredménytelen a

kapcsolat a TV és a SE között, de nyil-

vánvalóan mindenkinek maga felé hajlik

a keze. A siklórepülés egészen új sport,

ezért nehezebb a rá vonatkozó kérdések-

ben döntést hozni. De igény a sik-

lórepülésre van, mert lassan tömeg-

méreteket ölt egész Európában! Térre

van szükségünk és egyértelmû jogi

szabályozásra. A sport kezdetekor

starthelyek még szép számban jelen

voltak, ám az MHSZ megszûnésével a

számuk egyre csak csökken (magántula-

jdon, vadászat, TV, légterek, határsáv

stb. stb.), ráadásul a jogi környezetünk is

bonyolult, ellentmondásos. Ezért a

legális starthelyeink zsúfoltak, baleset-

veszélyesek, míg hatalmas hegyeink (pl.

Pilis) részünkrõl kihasználatlanok.

Igényünk lenne a szabályozás egysé-

gesítése az EU-val, az egyéni felelõsség

bevezetése az „egy feketézik, mindenki

bûnhõdik” helyett, a légi alkalmasság és

a biztosítások komolyan vétele, az

VÁSÁRHELYI

GÁBOR
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lyen áll Európában. Nyugat-Európában

sokkal szûkebb a TV mozgástere, ott már

sokkal több mindent elpusztítottak, tönk-

retettek. Ráadásul a magas hegyekben

nem sok minden él, ott idézõjelben nincs

is mit védeni. Magyarország csupán 10

százaléka védett – a siklóernyõsök

számára nem a TV a legnagyobb korlát!

Mindazonáltal a Bükki Nemzeti Park

iránymutatásul szolgálhat mindenkinek,

mert ott nagyon rendezett a helyzet. A

Sárhegy, a Kékes védett, de repülhetõ,

Tokaj fokozottan védett, de repülhetõ.

Sombokor ugyan tiltott, de az egy olyan

különleges erdõrezervátum, amely min-

den jelenlegi védettségi kategóriát

megkapott, oda gyalog is tilos bemenni,

még az õrök is elkerülik lehetõség szerint.

Ami ésszerû és jogszerû, az a BNP

területén meg van adva! Mindezek mel-

lett érdemes tudni, hogy a siklóernyõzés a

TV-nek századrangú problémája, ennél

jóval károsabb, súlyosabb kérdésekkel is

kell foglalkoznunk (pl. útépítések, gyárak

stb.), ezért sem vagyunk annyira szig-

orúak. Négy éve nem született bírság,

büntetés, miközben az egész sportág le

lehetne tiltva, annyi kihágás történt!

Konkrétan versenyt is rendeztek a sik-

lóernyõsök bejelentés nélkül, illegálisan,

és a jogos számonkéréskor agresszívan,

durván, ellenségesen viselkedtek!

Az anyagi lehetõségek sajnos korláto-

zottak, de minden probléma megoldható

így is. Csak az egymásra mutogatás (a

siklóernyõs a quadosra, az a vadászra,

az a biciklisre stb.) nem vezet sehova.

A TV-nek vannak eredményei is, pl. a

kerecsensólyom 40 év után újra költ

nálunk. A madarakkal kapcsolatban

amúgy sok a téves hit. Fontos tudni, hogy

nem mindegy, hogy én megyek a

madárhoz, vagy õ jön hozzám! Az, hogy

egyes egyedekkel lehet együtt tekerni,

nem jelenti azt, hogy minden madár sze-

ret minket. Vannak fontos, de félénk fajok,

melyeket igenis zavarunk fészkelési

idõben. A természetõrökrõl: vigyázzunk

az agresszív, durva viselkedéssel, mert a

természetõr kb. ugyanolyan jogi

kategória, mint a rendõr, azaz szinte bár-

mihez joga van. Fegyvere is van, bilincs is

lehet nála, vagy elektromos sokkoló,

ruházat átvizsgálására is jogosult stb.

Összefoglalva BNP területén tehát hatból

egy starthely tiltott. Minden meg van

adva, ami ésszerû és jogszerû. És így se

tartja be mindenki a szabályokat. Innentõl

nem nálunk pattog a labda!

SZUROMI László: A Bükki NP is

ugyanolyan fajgazdag, mint a DINP.

Mindezek mellett országosan összesen

220 fõ a TV õrszolgálat! Ténylegesen a

gazdagság a probléma, mert semmi nem

elég az „éhes tõkének”. Az élõhelyek saj-

nos beszûkülnek, egyre nehezebb a

mûködés, ugyanakkor intenzív TV kel-

lene Magyarországon. BNP területén

nem a helyiekkel van a gond, õk

betartják a szabályokat. Az ide járó,

területrendet nem ismerõ emberek okoz-

zák a károkat.

Hozzászólások, konklúzió

A hozzászólásokban az elõadókon

kívül részt vettek a következõk: ÁDÁM

Elek (Tokaj Fly), ATKÁRI Gyõzõ (Sky

Klub Gyõr), DOBOS Sándor (DINP),

DULÁCSKA Zsolt (2SE), FRITZ Gábor

(Gyöngyösi SSK), PERECZES Zsolt (ASE,

SzRSz), SÁNDOR István (ASE), TÓTH

Zsuzsanna (ASE, SzRSz), VÁSÁRHELYI

Gábor (ASE Butterfly), ZSEMBERY András

(ASE Óbuda).

Azt gondolom, hogy az elõadások jól

tükrözik a helyzetet, részletesen bemu-

tatják a konfliktusforrásokat minden ol-

dalról. A hozzászólásokban még nagyon

sok érdekes gondolat született, amelyek

részletes ismertetése helyett inkább

összefoglalom a számomra fontosabb el-

hangzott pontokat.

átlátható szakmai önszabályozás. TV

tapasztalatok: tényleg sokan feketéznek,

de a helyzet hasonlít a mindig piros lám-

pához, amin elõbb utóbb átmegyünk.

Nem baj, ha egyes starthelyek tiltottak,

de legyen alternatíva! Sok európai példa

mutatja, hogy kevésbé fontos területen

starthely nyitásával megszûnik az igény

a védett területre. A nagy károkat nem

mi okozzuk, és ellentmondásos egy na-

szályi, szársomlyói bánya mellett gyalogo-

san is tilos belépés. Az együttmûködés

reményében ajánlatunk a TV-nek közel

1500 önkéntes, akik karbantartják a

starthelyeket és környéküket, a levegõ-

bõl tudják figyelni az illegális tevé-

kenységeket, pl. a szemétlerakókat,

követni tudják a területek alakulását

légifotókkal stb.

A sportág ellentmondásos hely-

zete a Budai hegyekben illetve a

Pilisben (PAPP Miklós, Duna-Ipoly

Nemzeti Park, Pilisi tájegység)

Honvédség alatt a természet védelme

szempont volt, kilencvenes évek elejétõl

a sportág szabadabb lett ugyan, de ter-

mészetvédelmi érdekeket sértett, ezért

születtek egyre a korlátozások. Pilistetõ

fokozottan védett terület, ahol rendkívül

értékes sziklagyepek, sekély ter-

mõrétegû karszt-bokorerdõk találhatók,

fokozottan védett növényfajokkal, me-

lyek legnagyobb populációja itt él. Sokan

nem tudják, hogy egy sziklagyep jóval

fajgazdagabb lehet, mint egy átlagos er-

dõ. A sekély termõréteg pedig  könnyen

felnyílik a taposástól, és akkor

megkezdõdik az erózió. Emellett komoly

kárt jelentenek a fáraszállások. Fontos

emlékezni az ernyõ leszedésénél, hogy a

fa is érték, lehet akár nagyobb is, mint az

ernyõ. Ha szabad lenne repülni, egy hét-

vége alatt akár milliárdos kár is

keletkezhetne az eszmei értékekbõl!

Vannak olyan értékeink, amik úgymond

szórakozásból nem veszélyeztethetõk!

Félénk madarak is költenek a térségben

(pl. 1-2 pár fekete gólya, rejtõzködõ élet-

móddal, amit nem szabad háborgatni),

ritka nappali lepkék élnek pl. a szikla-

gyepen, és a legnagyobb gond, hogy

nem tudjuk, mi mivel van összefüggés-

ben, nem tudjuk, hogy egy adott beavat-

kozás milyen következményekkel jár

akár máshol! Ezért kell egész területeket

védeni. Ugyanakkor volt kompro-

misszumos kezdeményezés pl. a pilisi

starthelyet illetõen, de nem vált be, mert

nem tartottuk be a szabályokat. Ezért

jelenleg nem kívánjuk odaadni a Pilist.

Kompromisszum csak szûk keretek

között lehetséges. Sajnos mindenki a

hegytetõre, a csúcsra vágyik, a turisták, a

biciklisek, a motorosok, a siklóernyõsök,

a quadosok, a katonaság. Még ha mi

tényleg nem is okozunk akkora kárt, ne-

héz lenne jogilag megmagyarázni, hogy

mi miért mehetünk, ha más nem.

Siklóernyõs sport a Bükki Nemzeti

Park Igazgatóság területén (Bükki

Nemzeti Park)

Dr. BARTHA Levente: A természet vé-

delme alapvetõ fontosságú, mert véges

javakat véd. Ugyanakkor nem csak egyes

fajok védelme fontos, hanem akár

területeké, mert az ökológiai rendszerek

csak egységesen létezhetnek.  Magyar-

ország TV szempontból kiemelten jó he-
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Magyarország különleges adottságok-

kal rendelkezik, mert itt három éghajlati

viszony találkozik, melyek mindegyike

hatással van az élõvilágra – az így

kialakult életközösségek fajgazdagsága

ezért nálunk rendkívül nagy. Ugyanakkor

az ember sajnos sehol nem vigyáz eléggé a

környezetére, és nagyobb ütemben

pusztítja azt, mint amit a Föld elbír hosszú

távon. Szerencsére nem tettünk még min-

dent tönkre, és érdemes a védelemre nagy

erõket koncentrálni. A Nemzeti Parkok

ugyan korlátozott anyagi lehetõséggel és

létszámmal, de alapvetõen jó cél érdeké-

ben mûködnek, ráadásul több helyen

nagyon kompromisszumképesek a sik-

lóernyõsök igényeit illetõen (lásd BNP,

BFNP), hiszen messze nem ez számukra a

legnagyobb kárt okozó tevékenység!

A konfliktusok leginkább a tájékoztatás

hiánya miatt keletkeznek. A siklóernyõsök

sokszor nincsenek tisztában a természet-

védelmi kérdésekkel, a természetvédelmi

alapvetésekkel, a helyi rendszabályokkal,

stb. Ezen nekünk kell változtatni! A meteo-

rológia, az aerodinamika, és egyéb hatal-

mas tudományágak mellett helye van ter-

mészetvédelmi kérdéseknek az oktatá-

sunkban – remélhetõleg a vizsgaanyagok

ezentúl evvel kiegészülve lesznek majd

mindeki számára kötelezõek. (A TV tem-

atikát egy rövid, de konstruktív „brain-

storming” keretében el is kezdtük kidolgo-

zni ott helyben).

Emellett fontos a helyi szabályok

ismerete, hogy az „idegenek” ne tegyék

tönkre a helyi rendet. Ennek érdekében

készül a MSSz új honlapján egy olyan

országos starthely lista, mely hivatalos,

friss, megbízható információt tartalmaz

az egyes engedélyekrõl, tiltásokról, helyi

rendrõl, stb. A teljes tiltás sehol nem

életképes, ezt a tapasztalatok is

mutatják, és mindenki egyet is értett

vele, ugyanakkor további kompromis-

szumoknak szerintem alap feltétele,

hogy úgymond a saját soraink ren-

dezettek legyenek, hogy ne legyenek

feketézõk, egymást is tudjuk rendre

utasítani, és anyázás helyett mindenki

betartsa a szabályokat. Akik pedig meg-

szegik, azokat keményen büntetni kell

az egyéni felelõsség szemléletével.

Ugyanakkor tény, hogy a büntetés jelen-

leg nehéz feladat a hatóságok számára. A

földön még nincs illegális repülés, a leve-

gõben már nem lehet utolérni senkit, rá-

adásul kevés is a hatósági ellenõrzés. Ezt

a helyzetet jogilag is orvosolni kell.

Összefoglalva szerintem nem olyan

rossz a helyzetünk természetvédelmi

szempontból, mint ahogy azt a legtöb-

ben gondolják! A legtöbb védett starthe-

lyünkre van engedély, sokra lehetne, de

nem vállalja egy klub se egyelõre a

kezelést (pl. Bélkõ, Nagyvillám, stb.), és

természetesen van néhány tiltás is,

melyek részben indokoltak ter-

mészetvédelmi szempontból, részben a

mi szabálytalanságaink miatt léptek újra

életbe. Igény mindkét oldalról van a

helyzet rendezésére, innentõl leginkább

rajtunk múlik, hogy építjük, vagy rom-

boljuk-e a helyzetünket a továbbiakban,

hogy terjesztjük és elfogadtatjuk-e min-

denkivel azt a szemléletet, mely a sik-

lóernyõzést ténylegesen a ter-

mészetközeli sportokhoz sorolja, és

amely a természetvédelem számára is

egy szimpatikus, segítõkész, konstruktív

képet fest rólunk. g
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fogom elfelejteni micsoda örömfor-

rás volt az addig szürke kis életem-

ben. Biztos vagyok benne, hogy a

suli után folytatni fogom!   

Mike: Akkor biztosan szép emlékeid

vannak…

Heni: Igen, rengeteg. Például

közvetlenül tanfolyam után, hivata-

los növendékként az elsõ nyáron re-

pültem eddigi legnagyobb távomat

Pásztó és Kunmadaras között, 89

km-t. Már mindenki elstartolt a Nyikom-

ról, amikor elindultam én is. Semmi

másra nem figyeltem csak azon izgultam,

hogy sikerüljön egyre messzebb, maga-

sabbra és magasabbra tekerni. Nagyon

vágytam megismerni a felhõk illatát…

Az idõ sokszor próbára tett. Volt, hogy

150 méterrõl kapaszkodtam vissza, és

még a negyedkörös 0.1-et is tekertem!

Megérte! Ma már tudom, milyen fen-

séges illatúak! Érdekes, hogy semmi nem

volt nálam, se térkép, se GPS, még óra

vagy telefon sem! Utólag derült ki, hogy

6-7 órát repültem! Emlékszem, az utolsó

termikek egyikét VÉRTES Balázzsal együtt

tekertem. Annyira megörültem a talál-

kozásnak, hogy átkiabáltam neki; „Hé, ez

az elsõ távom!” Nagyon boldog voltam!

Délután kb. 4 órakor vége lett az idõnek,

kinéztem magamnak a tuti leszállót, két

települést összekötõ út közelében.

Kezdtem hajtogatni az ernyõt, mikor jött

egy motoros. Abban a vicces bõrsisak-

ban, klasszikus motorosszemüveggel.

Kb. annyira tûnhettem neki UFO-nak,

mint õ nekem. Ráadásul olyanokat kér-

deztem tõle, hogy hol vagyok, mennyi az

idõ, és milyen messze van innen Pásztó.

Nagyokat nézett. Nem tudta. Én meg

örültem, mert ez azt jelentette számomra,

hogy igencsak messzire jutottam. Sokára

jöttek meg a többiek, és elismerõ

döbbenetet láttam az arcukon. Amikor

hazaértem és elõvettem a térképet, akkor

döbbentem rá, hogy átrepültem a Tiszát.

Másnap a „nem hivatalos

magyar nõi szabadtáv-

rekord” értékû távrepülé-

sem megjelent a Metro

újságban, de máig sem

tudom, hogy kinek köszön-

hetõen.     

Mike: Szerencséd volt, vagy

tehetséges vagy?

Heni: Minden szerénység

nélkül merem állítani, hogy

szerencsés és ügyes vagyok mindenben,

amihez hozzáfogok. Ez csak hatványo-

zódik a kedvemmel. Sok sportban értem

el ilyen átütõ sikereket mint itt, és

(relatíve) gyorsan. Az igyekezetem és a

szorgalmam mindig segített. A kapott

eredmények pedig csak fokozzák a ked-

vem.

Mike: Akkor biztosan versenyeztél is.

Heni: Egyszer voltam a Nyikom

kupán, és elhoztam a „legeredménye-

sebb nõi versenyzõ”-nek járó kupát. 

Mike: Mit jelent számodra a repülés?

Heni: „A tökéletes kikapcsolást, ahol

meghallom a letisztult gondolataimat,

ahol kiénekelhetem a lelkem legbensõbb

dallamait, ahol csak a magam ura vagyok,

minden rajtam múlik, vagy bukik, nincs

anyu vagy apu, hogy megoldja a prob-

lémákat csak én magam.” Persze ez nem

kis egót sugall, de nem szabad megfeled-

kezni a helyes önismeret fontosságáról!

Tudnod kell ki vagy és mire vagy képes

ahhoz, hogy ne tudjon manipulálni a

média, a politika, vagy a divat! Tudni azt,

hogy vannak ugyan korlátok, de ha

bízunk önmagunkban, ezek könnyedén

arrébb mozdíthatók.

Mike: Távlati terveid?

Heni: Az egyetem befejezése után

sokat szeretnék repülni, és jó lenne

megdönteni néhány rekordot, de a leg-

fontosabb az, hogy megint tagja lehessek

egy olyan csapatnak, amelyben a jókedv,

az elszántság és a barátság dominál. g

MIKE: … Szia, te hogyan találtál rá a repü-

lésre? 

HENI: Rengeteget álmodtam gyerek-

koromban, hogy zöld dombok között,

hatalmas virágzó rétek felett repülök. So-

káig álom maradt. Teljesen véletlenül

történt, hogy egy kollégám megkérdezte,

van-e kedvem a siklóernyõzéshez. Némi

habozás után igent mondtam. Akkor azt

hittem, a repülés a kiváltságosok sportja,

ám a gyermekkori álmaim erõsebbek

voltak. Meggyõzõdésem, hogy olykor-

olykor vissza kell térni a gyerekkorba,

hogy tisztán láss; mit szerettél volna iga-

zán, s erõt meríteni hozzá, mivel akkor

még nem befolyásolt senki és semmi.

Akkor hittem el igazán, hogy tényleg

repülhetek, amikor elvittek az EnAIRgy

klubba jelentkezni. 

Mike: Ez mikor történt?

Heni: 2001-ben. Emlékszem, szinte

égtem az izgalomtól és a vágytól. A tan-

folyamosok közül elsõként jelentkeztem a

„halálugrásra”. CSÜLÖK volt az oktatóm és

azt gondolom, hogy a legjobb kezek közé

kerültem, mert kiváló tehetsége van

megosztani másokkal legjobb tudását.

Minden tanítványához megtalálja azt az

„utat”, amin elvezeti õket a magasba. A

termikelésrõl, lejtõzésrõl, a beválla-

lásokkal járó következményrõl, felelõsség-

rõl rengeteget tanultam RÁCZ Balázstól is. 

Mike: Utána folyamatosan repültél?

Heni: Igen, három évig, de aztán az

egyetem magasabb prioritást kapott és

Paksra költöztem. Ebben a körzetben

meg nem is lehet repülni. Bár a múltkor

körözött itt egy motoros siklóernyõs…

nem is értem… 

Mike: Nem is akarod folytatni?

Heni: Dehogynem! Sokat köszön-

hetek ennek a sportnak. Soha nem
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NNÉVJEGYÉVJEGY:: WWOLFOLF HHENIENI

Vágytam megismerniVágytam megismerni

aaaaaa      ffffffeeeeeellllllhhhhhhõõõõõõkkkkkk      iiiiii llllll llllllaaaaaattttttáááááátttttt
Az interjú személyesen az igazi. Szeretek leülni egy másik emberrel és

elbeszélgetni, mintha csak véletlenül futottunk volna össze. Erre most

nem kaptam lehetõséget, a világháló köt össze Pakssal. Nézem a vilá-

gító képernyõt és lassan leütöm az elsõ betûket: 

Név: WWWWOOOOLLLLFFFF HHHHeeeennnnrrrriiiieeeetttttttt

SSSSzzzzüüüülllleeeettttééééssssiiii    iiiiddddõõõõ:::: 1976 augusztus 15.

(Oroszlán) 

SSSSttttááááttttuuuussss:::: Siklóernyõ pilóta

KKKKlllluuuubbbb:::: EnAIRgy majd ASE

SSSSzzzzáááárrrrnnnnyyyy:::: Airwave Rave

– talán még tanfolyamozik :-)

Írta:

FALUDI MIKLÓS
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1. 
Nagyszerûen megsz-

ervezett sárkányos

légivontatásos képzésen

vettem részt Kiskunfélegyházán.

A nagyszerûségnek csak az

idõjárás szeszélye tett keresztbe.

A négy napra tervezett elõadás

és oktatómunka elsõ napja nullára

sikeredett, a második napon rö-

vid, tömör tudattágításra keült sor,

amelyet GURIGA utánozhatatlan elõadói

stílussal fûszerezett és tett vidámabbá.

Alkonyattájt az erõs szél alábbhagyott,

így a motoros sárkánypilóták megle-

begtethették szárnyaikat.

A harmadik nap sikerült a legaktí-

vabbra. Kiváló vontatópilóták (ZSANÉR,

PATRON, vagy fordítva?, VINCE Jani) von-

tattak és vontatni tanították az erre

igényt tartókat.

Vonódni tanultak: VERES Andris, FE-

RENCZI Miklós, HEGEDÛS Laci, RAFFAI Gyu-

la, akik több-kevesebb, vagy nulla gyako-

rlattal kezdtek. KISS Attila precíz le-

szállásokkal tette gazdagabbá lelkünket.

Vontatni tanultak: ALÁCS Miki

(házigazda) és egy komoly

csapat (vagy inkább,

nagyszámú?) TAMÁSKA, ZÜMI,

és KOMÁROMI Gábor a HH

Hegyrõl.

Itt volt KRÁL Noémi ki-

váló gyalogsárkányos nõ, aki

2005-ben aranyéremmel tért

haza az elsõ magyarkanizsai

célraszálló versenyrõl.

Noémi szemezett és barátkozott a

vonódás lehetõségével amelyre FENYÕ és

mások is bátorítják.

A mai napnak egy késõ délutáni front

és egy kitûnõ õzpörkölt vetett véget. Az

utóbit Alács Miki rendezte. Az idõ kitisz-

tult, folytathattuk volna, hisz a reptér

földje nem ázott át, csak „megszen-

telõdött”, de ahogyan, MI a pörköltet

beszenteltük....

Sajnos nekem ezzel véget ért a prog-

ram: a negyedik napot családomnak

adtam.

Remélem nektek, többieknek hagyott

még valamit a negyedik nap idõjárása.

Köszönet mindenért. g

AAAAAA      ccccccééééééllllll       kkkkkköööööözzzzzzöööööössssss::::::
ffffffeeeeeellllll

aaaaaa      mmmmmmaaaaaaggggggaaaaaassssssbbbbbbaaaaaa!!!!!!
VVVVVVoooooonnnnnnttttttaaaaaattttttáááááássssssoooooossssss      kkkkkkééééééppppppzzzzzzééééééssssss
KKKKKKiiiiiisssssskkkkkkuuuuuunnnnnnfffffféééééélllllleeeeeeggggggyyyyyyhhhhhháááááázzzzzzáááááánnnnnn,,,,,,

kkkkkkéééééétttttt       nnnnnnéééééézzzzzzõõõõõõppppppoooooonnnnnnttttttbbbbbbóóóóóóllllll

RAFFAI GYULA
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2.
Rendkívüli izgalommal vár-

tam  április utolsó hétvégéjét,

mert még ilyet nem csináltam.

Igaz az ide érkezõ vendégek nagy része

sem. Számomra új, kihívásokkal teli, szak-

mailag sokat jelentõ esemény követke-

zett, melyet csak kevesen mûvelnek az

országban. Hogy miért? talán mert kihe-

gyezetten igénybe veszi a technikát,

vagy talán mert állandó odafigyelést,

azonnali reakciót, összpontosítást igé-

nyel az ezt mûvelõktõl és ez nem olyan

„ellaffogós, repülgetõs” tevékenység.

Három telefon és némi elõkészület

után KEREKES Lászlónak és PETROVSZKI

Zsoltnak köszönhetõen tucatnyi gyalog-

sárkányos és motoros sárkányos pilóta

töltött el egy kellemes szakmai hétvégét

együtt a Kiskunfélegyházi Repülõtéren.

Az ötlet Patrontól származott, miután

megismerkedtünk a félegyházi

repülõtéren. A szervezést komoly tár-

gyalások elõzték meg, amelyeket itt szó

szerint idézünk:

„Mit szólnál hozzá, ha itt vontatással te-

kernénk egyet egy hétvégén?”

„Túltárgyaltuk.”

Ezután két telefon, és már össze is állt

a tábor. A repülés iránt érdeklõdõk már

jó ideje nem láthattak a félegyházi égbol-

ton gyalogsárkányt, és különösen ritka

élmény volt a vontatásos kötelék! Az

idõjárás miatt a tábor nehézkesen indult,

de másnapra a várt létszám összejött.

A két szakág – siklórepülõk és ultra-

könnyû repülõk – képviselõi együttesen

készültek a nagy eseményre, melyet közel

fél napos, komoly szakmai felkészítés

elõzött meg. A gyalogsárkány-vontatás

jogi, elméleti, gyakorlati, technikai

feltételei, fogásai, végrehajtásának

tematikus oktatása mellett tapaszta-

lati jótanácsokat is kaptunk VINCE

Jánostól és Zsanértól. Az elméleti

képzés után tisztázódott bennem,

hogy mekkora összjátékot igényel a

vontatás, hiszen a kötél mind két

végén lévõ sportolónak éreznie kell a

másik mozgását, megpróbálni azt

lekövetni, korrigálni, segíteni õt,

hogy a „vontatvány” elérhesse a célját – a

termikelésre alkalmas magasságot a pusz-

ta közepén. Az elsõ nap az oktatással,

ismerkedéssel kezdõdött és közös vac-

sorával végzõdött a repülõtér kantinjában.

Majd jött a második nap, melynek

nagy várakozással néztünk elébe, vajon

az idõjárás engedni fogja? És igen! A

földi elõkészítés és technikai ellen-

õrzések után délután megkezdõdhetett a

várva várt repülés. Türelemmel és odafi-

gyeléssel várta minden pilóta, mikor

kerül rá a sor. Az elõtte szállók gyakor-

latából levont következtetéseket ele-

mezve készültünk a körre. 

A szél stabillá vált, a motoros sárkány

kigurult, a gyalogpilóta beakasztott,

combheveder bekötve, a kötél

megfeszül, motor feldübörög, majd az

erõk hatalmas kirobbanása után játszi

könnyedséggel, szinte 3-4 lépés után a

gyalogsárkány a levegõben lóg, majd

elpattan a motoros is, és

irány a kék égbolt!

Mindeközben a vontató

teljes gázzal, orrcsõig nyom-

va a trapézt vonja fel a ma-

gasba a könnyû szárnyat,

mely néha azonban a kör-

repülõ modellekhez hason-

lóan fogja meg a gépet.

Tükör, trapéz, tükör trapéz,

hátrafordulás, trapéz, tükör és teljes

gáz… 100, 200, 300 méter, jól összeját-

szott fordulók, majd a motoros pilóta

végre integet, amelyet a gyalogos már

alig várt. Itt az idõ, leoldás! A kötélrõl

leszabadulva a gyalogsárkány fecskéket

megszégyenítõ könnyedséggel és

manõverekkel száll szabadon, majd föld,

kitolás és lelép a levegõbõl. 

Csodálatos látvány, teljes összhang,

adrenalin és öröm. Talán ezzel lehetne

leírni a történteket. A nap végén a jól

megérdemelt õzpörkölt, élménybeszá-

molók és anekdoták. Rendkívül sok

tapasztalattal és jó barátokkal lettem

gazdagabb és remélem, hogy talán hagyo-

mánnyá is válhatna a rendezvény, köze-

lebb hozva a különbözõ repülési tech-

nikákat, melyek egy rövid idõre egymás

kezét fogva, közösen valósítják meg az

ember egyik õsi vágyát: meghódítani a

levegõt! Jó repülést! g

ALÁCS MIKLÓS

UUUUUUllllllttttttrrrrrraaaaaakkkkkköööööönnnnnnnnnnnnyyyyyyûûûûûû      rrrrrreeeeeeppppppüüüüüüllllllõõõõõõkkkkkk      ttttttaaaaaalllllláááááállllllkkkkkkoooooozzzzzzóóóóóójjjjjjaaaaaa!!!!!!
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222222000000000000666666......       jjjjjjúúúúúúllllll iiiiiiuuuuuussssss      777777––––––999999......

www.ultalalkozo.huwww.ultalalkozo.hu

Info: 0620-394-6664Info: 0620-394-6664
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JetStarJetStar,,

metálkék, 2 személyes trikemetálkék, 2 személyes trike

Rotax582 motorral,Rotax582 motorral,

teljes mûszerezettséggel;teljes mûszerezettséggel;

C15 szárnnyal,C15 szárnnyal,

26 üzemórával.26 üzemórával.

eladóeladó
Tel.: (20) 9146-233Tel.: (20) 9146-233

2/2

APOLLÓ C-17-ES SZÁRNY,
Delta Jet trike  (fehér)

Rotax-582 DCDI motor,

1:2,52-es áttételel,

három tollú

Warp Drive légcsavarral,

full mûszerezezettséggel,

egyéb felszereléssel

nagyon elegáns megjelenéssel

eladó
A tapolcai reptéren kipróbálható.

Tel: 06-20-7779-196

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
4/44/4
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AAAAAApppppprrrrrróóóóóó:::::: 555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////666666 222222555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////333333 444444000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////222222 666666000000000000000000      FFFFFFtttttt       

111111//////111111 111111000000000000000000000000      FFFFFFtttttt
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Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy hirdetéseidet a megjelenés hónapjának 2-áig, e-mailen,

vagy telefonon juttasd el hozzám. SMS-ben nem fogadom hirdetésedet. Fizetni a feladás-

sal párhuzamosan, normál postai befizetési csekken lehet, a következõ címre küldve:

Madártoll, 1550 Budapest, Pf. 171. A csekk „Megjegyzés” rovatába, kérlek, írd be:

„hirdetés”. Átutalással is fizethetsz, a 65100149-11301903 számlaszámra!

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

Telefon:  (30) 9642-652

REPÜLÉS NAPJAINKBAN
Az emberiség egyik több ezeréves álma a repülés. Ma, szinte minden ember számára
elérhetõvé vált, mégis oly keveset tudunk róla. A legfiatalabb, de napjaink legdinamikusab-
ban fejlõdõ repülõs sportjának kecskeméti képviselõi – a siklóernyõsök – a házigazdái, az
Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola támogatásával megszervezett
ismertterjesztõ elõadássorozatnak, amelyekre szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Május 3. 18h Bevezetés a repülés világába: Vég Pál
A Repülés története
Hogyan repül a Repülõ?

Május 17. 18h A siklóernyõzésrõl Melján János
Május 31 18h Az ejtõernyõzésrõl Markó Miklós
Június 14. 18h A vitorlázó repülésrõl Németh Zoltán
Június 28. 18h A hõlégballonozásról Arany Sándor
Augusztus 3. 18h A könnyû repülõgépekrõl Vég Pál
Augusztus 17. 18h A modellezõ repülésrõl Szklenár Emil
Szeptember 8. 18h A katonai repülésrõl Németh Zoltán

Az elõadásokat a kecskeméti repülõs klubok/szervezetek képviselõnek segítségével ren-
dezzük meg:

Arany Sándor Kecskeméti Hõlégballon Sportegyesület
Markó Miklós Kecskeméti Hõlégballon Sportegyesület
Melján János Kecskeméti Siklóernyõs Egyesület
Németh Zoltán Kecskemét és Vidéke Aero Club
Szklenár Emil Kecskeméti Modellezõ Sportkör
Vég Pál Kiskun Repülõ Egyesület, Motoros Könnyû Sportrepülõ Szövetség

Az elõadások idõtartama: 2x45 perc (kb.), és kivetítõ segítségével kép és videó anyagokat
mutatunk be, majd lehetõség nyílik kötetlen beszélgetésekre is.
A szünetekben az aktuális témával kapcsolatos mini kiállítások tekinthetõek meg.

A rendezvények díjmentesek!

Flytec

variók

egyenesen

a gyárból!

Gyári áron!

Telefon:

(20) 945-2004

HEMI
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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
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Termikrepülõ Tábor Szlovéniában:

Tolmin-Kobarid
Június 2-ától 5-éig!

(Idõpontváltozás! A pünkösd miatt egy nappal késõbb megyünk és jövünk!)

Részvételi díj: 90 euro

Megbeszélés és videó vetítés:

május 30-án, Bp. XI. Elek u. 11.

A részletek:

h 3 éjszaka a SOCA partján lévõ kempingben 

h Felszállítás 8-9 fõs mikrobuszokkal történik, amely akar napi 2-3 felszállítást

is jelenthet.

h Kiszállítás 9 fõs buszokkal (fakultatív, 8000 Ft)

h Rossz idõ esetén a szálláshelytõl 15 km-re fekvõ Bovec-ba Szlovénia leghíre-

sebb Rafting-paradicsomába megyünk (a túra díját mindenki egyénileg

fizeti),

h A kiszállítás Ford Transit 9 fõs mikrobusszal történik, mely június 1-jén,

csütörtök reggel 5 órakor indul a BAH-Aral benzinkútról Szlovéniába. Felte-

hetõen 12 órára leszünk a szálláson.

h 4 repülési nap: csütörtöktõl vasárnapig

h Hazaindulás június 4-én, vasárnap délután 17.30-kor.

h Motorola URH-t biztosítunk a túrára jelentkezõknek.

h Indulás elõtt mindenkinek adunk térképet, illetve lehetõség van arra, hogy

e-mailben képeket küldjünk a szállásról! 

h Egyéb szállás lehetõségek: Apartman, komplett házbérlés, szálloda (külön

kérésre)

h Hozzátartozóknak a részvételi díj: 70 euro/fõ

h Jelentkezés 50 euro elõleggel történik, a részvétel fontos feltétele az

Atlasznál megkötött biztosítás!

Jelentkezési határidõ: 2005. május 30.

Berepülõ Hátimotoros Túra

Július1-8-ig

Budapest-Krk Adria
Részvételi díj: 350 Euro

Megbeszélés és videó vetítés

június 20-án Elek utca 11-ben

1. éjszaka Nagyrécse (szállás+reggeli)

2. éjszaka Karlovac (szállás+reggeli)

3-7. éjszaka Tribaj-Crikvenica (reggeli igényelhetõ)

h Földi utazás és szállítás 8-9 fõs mikrobuszokkal történik, az autóbusz folyam-

atosan kíséri a levegõben lévõket.

h Indulás a Budaörsi reptérrõl 6.30-kor szombaton 

h A tenger átrepülése !!! Csónak biztosítása!

h 6 repülési nap: SZ-V-H-K-SZ-CS

h Hazaindulás jún. 8-án péntek délelõtt.

h Indulás elõtt mindenkinek adunk térképet, illetve lehetõség van arra, hogy

e-mailben képeket küldjünk a szállásról! 

h Hozzátartozóknak a részvételi díj: 300 Euro/fõ

h Követelmény: háti motor, mentõernyõ, 10 l-es mûanyag benzines kanna,

beszerelt URH.

h Jelentkezés 50 Euro elõleggel történik, a részvétel fontos feltétele az

Atlasznál megkötött biztosítás!

Jelentkezési határidõ: 2006. május 30.

Tel:06-20-9458-658

Email:enairgyclub@freemail.hu

További útjaink:

Június 1–4. Slovénia Tolmin Távrepülõ tábor 

Június 16–18. Szlovákia; Kralova Hola Távrepülõ tábor

Július 14–16. Kalocsa, csörlõtábor

Augusztus 17–20. Bohinj I. Biztonságtechnika

Augusztus 24–27. Bohinj II.

Biztonságtechnika

Szeptember 11–17. Olaszország Feltre-Marmolada Távrepülõ tábor

Október 9–15. Bulgária, Sopot Távrepülõ tábor

December 3–18. Dél-Afrika
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