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A verseny nem nyílt sik-

lóernyõs versenyként,

hanem kizárólag a nõi

mezõny számára lett

meghirdetve. Helyi sza-

bályzatát július 25-én

adtuk elõször körbe,

ekkor kértem telefonon az

elnökség elérhetõ tagjait,

hogy járuljanak hozzá a

verseny „magyar”

megjelöléséhez. Ekkor

kértem fel a fõvédnöki

szerepkörre FEJÉREGYHÁZI

Lászlót az MRSZ új

elnökét, aki ezt a tisztet

elvállalta. A feladatokat a

rendezõség jelölte ki. A

távmi-

nimum 10 km volt, a

számítás a legutóbbi

MKK képlet szerint

történt. 18 fõ neve-

zett. A napok és a

feladatok a követ-

kezõk voltak:

2006. szeptember2006. szeptember

7. 1. nap: 7. 1. nap: Nagyeged

- Vadna 39 km-es céltáv. Egyedül TÓTH

Zsuzsi tudott elindulni, de nem értékel-

hetõ távot repült. 

2006. szeptember 8. 2006. szeptember 8. Összezáródó fel-

hõzet, esõ és erõs szél miatt a nap le lett

fújva.

2006. szeptember 9. 2. nap: 2006. szeptember 9. 2. nap: Nagy-

eged - Poroszló 36 km-es céltáv. Három

pilótának sikerült megrepülnie a 10 km-

es távminimumot. Tóth Zsuzsi nyerte a

napot 28 km-el, második DARAGÓ Ági 20

km-el, harmadik BERETKA Krisztina 14

km-el. Többen megközelítették a 10 km-

es minimumot, de nem repülték túl.

2006. szeptember 10. 3. nap. 2006. szeptember 10. 3. nap. Nagy-

eged - Mátraballa 32 km-es céltáv. A 10

km-es távminimumot csak Tóth Zsuzsi-

nak (18,6 km) és URBÁNYI Anikónak sik-

erült túlrepülni (11,4 km) a többiek közül

sokan repültek 7-9 km között. 

A verseny szabályozása alapján így

tudtunk végeredményt hirdetni:

1. Tóth Zsuzsanna 419 pont1. Tóth Zsuzsanna 419 pont

2. Daragó Ágnes 136 pont2. Daragó Ágnes 136 pont

3. Beretka Krisztina 63 pont3. Beretka Krisztina 63 pont

4. Urbányi Anikó 26 pont4. Urbányi Anikó 26 pont

Jelentés azJelentés az
111111......       NNNNNNõõõõõõiiiiii       SSSSSSiiiiiikkkkkkllllllóóóóóóeeeeeerrrrrrnnnnnnyyyyyyõõõõõõssssss

NemzetiNemzeti BajnokságrólBajnokságról
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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: Ancsa a starthelyen

Mint cseppben a tenger, úgy vanMint cseppben a tenger, úgy van

benne ebben a történetben a mabenne ebben a történetben a ma--

gyar siklórepülés összes nyûge.gyar siklórepülés összes nyûge.

Onnantól, hogy lassan már nincsOnnantól, hogy lassan már nincs

hol repülnünk; odáig, hogyhol repülnünk; odáig, hogy

mennyire vesszük komolyan sajátmennyire vesszük komolyan saját

magunkat, és menynyire vesznekmagunkat, és menynyire vesznek

komolyan bennünket azok, akikkomolyan bennünket azok, akik--

nek ez lenne a feladatuk és kötenek ez lenne a feladatuk és köte--

lességük. Mégis, tán soha méglességük. Mégis, tán soha még

nem lett ennél több kudarcbólnem lett ennél több kudarcból

ilyen ilyen (siker? ki tudja? Inkább úgy(siker? ki tudja? Inkább úgy

mondanám)mondanám) jó érzés. Ami sokszorjó érzés. Ami sokszor

több több a sikernél. De elõre is kell tea sikernél. De elõre is kell te--

kintenünk. Ezért a következõ párkintenünk. Ezért a következõ pár

mondat egyike-másika négyzetmondat egyike-másika négyzet--

gyök alatt íródott le; egyrészt,gyök alatt íródott le; egyrészt,

hogy ne bántsuk meg azokat,hogy ne bántsuk meg azokat,

akik szeretnek bennünket, másakik szeretnek bennünket, más--

részt,  hogy esetleg maradjonrészt,  hogy esetleg maradjon

még repülési lehetõség számég repülési lehetõség szá--

munkra a saját hazánkban.munkra a saját hazánkban.

(Cikkeink az 5–9. oldalon)(Cikkeink az 5–9. oldalon)

EEEEEEgggggg eeeeee r
rrrrr

KEREKES László

versenyigazgató
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SS
zeptember 7–10-én került

megrendezésre az Elsõ Nõi

Siklóernyõs Nemzeti

Bajnokság, amelyen mint zsûriel-

nök vettem részt. Aktív közremû-

ködésemre azonban nem volt szük-

ség, hiszen a versenyen egyetlen óvás

sem érkezett. A versenyzõk

fegyelmezetten viselkedtek, és minden

elõírt szabályt betartottak. Kiemelten

fontosnak tartom megemlíteni azt a

csapatszellemet, ami a verseny egészére

jellemzõ volt. Annak ellenére, hogy a

versenyzõk ellenfélként álltak egymással

szemben, hiszen az egyéni eredmények

kerültek értékelésre, mégis rendkívül

sokat segítettek egymásnak. A tapasz-

taltabb pilóták biztatták a kevésbé

gyakorlottakat, és igyekeztek minél több

technikai tanáccsal is ellátni egymást. 

Azt hiszem, ennek a hozzáállásnak is

köszönhetõ, hogy az egész verseny rend-

kívül jó hangulatban, konfliktusok nél-

kül zajlott le. A szervezõk pedig minden

feltételt biztosítottak, ami az esemény

zavartalan lebonyolításához szükséges

volt. A rendezvény jól szervezett, össze-

hangolt munka eredményeként rend-

kívül jól sikerült. Remélem ez az

esemény hagyományteremtõ volt, és a

jövõben rendszeresen megrendezésre

kerül majd! 

Budapest, 2006. szeptember 25. 

BRINGYE Viktória

NN
agyon fegyelmezett, ügyes és

kedves környezetben ren-

dezhettük meg ezt a versenyt,

és ezt valamennyi rendezõtársam

nevében mindannyiótoknak köszönöm.

Jövõre ránk biztosan számíthattok, mert

a legfontosabb eredménye a

rendezvénynek, az egy fõre

esõ jóérzés, minket is

megragadott.

Jobb elõkészítésre és

biztosításra számíthattok,

és korábbi meghirdetésre,

hogy tervezni tudjatok. Nagyon

hiányzott ÁKOS Zsuzsi, KOLESZÁR Edina,

FELDMANN Eszter, KISS Viki, BELÁN Kinga,

LUDVIG Laura, SZAKÁTS Kinga, FEDERI

Éva, AGYAGÁSI Timi és ÁDÁM Judit! És

minden siklóernyõs lány, aki nem volt

ott! Remélem, jövõre találkozunk!

GURIGA

AA
lényeg: szerintem, ennek a

versenynek nem is az lehetett a

valódi célja, hogy a nevezõk

között egy magyar nõi bajnokot ker-

essen, sokkal inkább volt egy nagyon

nagy motivációs segítség, ahhoz, hogy

egyre több lány kapjon kedvet a

távrepüléshez, esetleg késõbb a valódi

versenyzéshez, ami talán egy pár év

múlva tényleges magyar nõi rangsoroló

lehetne, vagy egyik elemét képezhetné.

Bízom benne, hogy ez a kis lépés nagyon

szép távok megrepüléséhez adta meg

számomra az indíttatást. 

A Guriga által felsorolt lányok nekem

is nagyon hiányoztak, illetve kiegészí-

teném még BARBORJÁK Katival, MAGYAR

Kingával. Ha ez a 12 lány ott lett volna,

az eredmény is nagy valószínûséggel

másként alakul, illetve még színesebbé

tehették volna a versenyt. Tudtunk volna

tanulni tõlük, és a verseny színvonalát is

emelték volna. Köszönöm Guriga, és

mindenkinek a segítséget.

Üdv: BEJI-SZABÓ Angelika

ÖsszegzésekÖsszegzések

Mint Guriga jelentésébõl (5. oldal)

kitûnik: július 25-én hirdettük meg

hivatalosan a versenyt; amit azonban

kitalálója már május óta szervezett.

Magam, rendezõként szeptember 7-

én, szerdán délelõtt tudtam meg,

hogy csütörtök reggel nem a Csobán-

con, nem a Pilisen és nem Óbudán,

hanem Egerben kezdõdik el az I. Nõi

Siklóernyõs Nemzeti Bajnokság,

mivel

√√√√a=A Csobáncra visszavonták az engedélyt,

azzal az indokkal, hogy repültünk az

engedélyezett idõpont elõtt. A Pilis sem

kapott engedélyt, sem a környezetvédõk-

tõl, sem a Hungarocontroltól. És mind-

ezen információk a meghirdetett idõpont

elõtt két nappal jutottak el a verseny

igazgatójához.

Ehhez képest értékeljétek

azt, hogy csütörtök reggel

már a novaji Nomád Pan-

zió szép faházaiban, idilli

környezetben gyülekezett

a mezõny és a rendezõség.

Ha már a Nomádnál tar-

tunk: nagyon remélem,

hogy a következõ nõi

nemzetit is olyan helyen

rendezzük meg, amely a

Nomádból elérhetõ.

(Megjegyzés: a reggelit azonban csak

olyan hölgyeknek ajánlatos igénybe

venni, akik egy számmal nagyobb

ernyõvel repülnek. Bár lehet, csak én

vagyok olyan surmó, aki életében

elõször kezdett úgy versenynapot, hogy

végigevett egy négy méteres asztalt a

sült császárszalonnától a bundás

LLLLLLééééééggggggiiiiii ------
((((((kkkkkkiiiiiissssss))))))aaaaaasssssssssssszzzzzzoooooonnnnnnyyyyyyooooookkkkkk

MAGYAR Bertalan

Fotók: KISBERCI,

URBÁNYI Anikó
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8 kenyéren és a vöröslazacon keresztül a

szõlõvel sütött almás palacsintáig…)

Köszönet az egrieknek a helyszínért!

Immár nem elõször bizonyítják, hogy

szívesen és szívvel látják vendégül az

arra járó pilótákat. Ha kell, még ver-

senyzõvel is kisegítik a mezõnyt; mi

több, még dobogós helyezetteket is biz-

tosítanak nagy vendégszeretetükben

(DARAGÓ Ági és BERETKA Kriszta).

Annak ellenére fértünk el kényelme-

sen az Egeden, hogy váratlan ven-

dégként érkeztünk Egerbe, ahol egyéb-

ként három másik repülõrendezvény

zajlott éppen: a Veterántalálkozó, a

BAZUL Kupa és az Apolló Találkozó.

√√√√b=Az uellesek is nagy szeretettel láttak

minket; a levegõbõl. Mivel tanulékony

fajta vagyunk, fél óra alatt rájöttünk,

hogy ha kelet felõl motorzúgás hallat-

szik, akkor légiriadót kell elrendelni,

mert egy percen belül kibukkan

az erdõ mögül egy sárkány, és csúsztat-

va, integetve végigsöpör fölöttünk hat

méteren. Ezúton szívbõl köszönjük a

mélyenszántó érdeklõdést - különösen

azt, hogy végül is egyszer sem vittek el

az orrkúpon egy éppen startoló kupolát.)

A lányok fantasztikusak voltak; szépek,

kedvesek. Kár, hogy aztán bekötötték

magukat; föltették a sisakot; aktiválták

az útvonalat és elrepültek. Volt, hogy

„légi megfigyelés” közben két kézzel

kapaszkodtam a hevederekbe egy plusz

három és feles idegbeteg liftaknában; s

közben a rádión hallgattam, amint a

késõbb gyõztes versenyzõ beszél az

egyik vetélytárshoz, hogy: "még egy ki-

csit jobbra… ott vagy! tekerd meg!!" És

békésen tekerték mind a ketten.

√c= Láttunk aztán olyan nem kettessel

kezdõdõ sporttársat is, aki sok éves

tapasztalatot repült elõ a barátnõjének.

Ami kétségkívül az

ismeretátadás egyik

remek módja. Node

verseny közben,

útvonalon? Mások meg csak úgy kijöt-

tek repülni; és félórákat vacilláltak a

starton egy délutáni lecsúszás kedvéért,

nem zavartatva attól, hogy mögöttük

versenyzõk kaparják magukat.

A díjátadón aztán ismét fantasztikus,

szép, kedves lányok örültek a kupáknak,

emlékérmeknek, HEMI-féle pólóknak;

hallgatták GURIGA, FEJÉREGYHÁZI László

MRSz-elnök és BARÁTH Zotyó beszédeit

a hûvösödõ estében.

Egyszóval: láttunk egy jó versenyt.

Láthattuk, hogy szinte lehetetlen ma

Magyarországon siklórepülõ versenyt

rendezni – és láthattuk, hogy mégis

lehet, ha nagyon akarjuk. Hogy meg

ezúttal csak nõk versenyeztek, az a leve-

gõben már nem látszott. A levegõben

mindenki pilóta.

Navigare necesse est. Ezért bízzunk

abban, hogy jövõre is lesz nõi nb. Csak

mert jönnék rendezni… g
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1989-ben 199-es sorszámmal bejegyzett

alapítványunkat az MSE sárkányosok

azért hozták létre, mert saját lábra kellett

állnia a klubnak. Kevesen tudják, hogy

valószínûleg az ország legdrágább klub-

ja ez, sok olyan költség terheli a tagságot,

amirõl mások nem is tudnak. Évrõl évre

nagy kérdés, megérjük-e a következõ

évet. Ezt látva, szabad pénzeinket

egy biztonságos helyre akartuk

menteni, ahol mi tudunk gazdálkod-

ni vele, és ha kell, kisegítjük

magunkat. Ez eddig szerencsésen

alakult, mert nem fogy, hanem gyara-

pszik az alapítvány tõkéje.

Adakozásból, adó 1%-ból, munkából,

kamatból jött össze a jelenlegi közel 4

M forint, igaz, ehhez 17 év kellett.

Ebbõl tudjuk a különbözõ MSE-pályáza-

tokhoz szükséges önrészt felmutatni,

aztán vagy nyerünk vagy nem, de van

mire támaszkodni. 

Eleinte csak sárkányos kérések támo-

gatása fért bele a keretbe, az is szûken,

majd mikor a siklóernyõzés kezdett lábra

kapni, õket is segítettük. Hogy ez a segít-

ség nagyobb lehessen, próbáltuk a támo-

gatók közé az ernyõsöket is meg-nyerni.

Ez valamelyest sikerült, mert majdnem

duplájára nõtt az 1%-ból megkapott

pénz. Lassú emelkedéssel ez az utóbbi

néhány évben 400e. forint fölé kúszott. 

Érdekes jelenség, hogy a pályázható

pénz alig-alig akar elfogyni, kevés a jelen-

tkezõ. Sok éve bizonygatjuk, bár nevében

sárkányos szervezet, de legalább annyit

adunk az ernyõsöknek is. Nyáron már

örömmel olvastam vitafórumban is, hogy

ernyõs ajánlotta ernyõsnek

alapítványunkat. A Madártollban

BERCITÕL megjelent figyelemfelkeltõ írá-

soknak, levlistás reklámoknak, GURIGÁ-

NAK és ZSUZSINAK hála, úgy tûnik az idei

év áttörést hozott, mert az értesítés szerint

majdnem 50%-kal megugrott az adó 1%-

ból átutalandó bevételünk. 

Egy-egy verseny nevezési díjában

ugyan nem sok változást

jelent a támogatásunk, de

a rendezõnek megnyug-

tató, hogy van egy stabil

forrás, amire számíthat.

Így jövõre talán olyan

általánosabb, több helyen

hasznot hozó támogatás is

beleférhet keretünkbe,

amire eddig nem volt lehe-

tõség. Továbbra is döntõ

lesz az olyan támogatás, ahol több pilóta

élvezi az elõnyt. Természetesen a célzot-

tan érkezõ támogatásoknál továbbra is a

célba jutást segítjük a törvényes lehetõ-

ségek szerint. 

Bár meglehetõsen ritka, leginkább

MSE sárkányosok által használt

lehetõség az adakozás, felhívom a figyel-

met, hogy az alapítvány számlaszáma

megváltozott (10918001-00000021-

33980000). Az ismét módosult adószabá-

lyok miatt „csak” 3.4 M Ft-os éves jöve-

delemig lehet adójóváírást kérni az

adományok után. Az 1% azonban sze-

rencsére nem korlátozott… 

A lényeg talán eddig kimaradt az írás-

ból: köszönjük a bizalmat és a támogatást.

Tervünk és ötletünk van még bõven, pl. a

honlapon (www.daidalosz.uw.hu ) is

lesznek változások. Azon leszünk, minél

többen legyenek mindkét oldalon, ott,

ahol adnak és ott is, ahol kapnak. g

A siker közös!A siker közös!
Néha úgy érzem, sok, néha meg azt, hogy kevés szó esik a Sárkány-Néha úgy érzem, sok, néha meg azt, hogy kevés szó esik a Sárkány-

repülésért Alapítványról.repülésért Alapítványról.

MIKE: Mikor kezdtél el repülni?

ZOLI: Most júliusban volt tíz éve, tehát ez

elvileg egy jubileumi riport. SZEGEDI Miki

barátommal együtt kezdtük el a sik-

lóernyõzést. Repülésünk története azóta is

összefonódik és nagyon jó barátok lettünk.

Korábban mountain bike-oztam, csapat-

ban versenyeztem, ezért megvolt a

kötõdésem a természethez. Gyakran jár-

tam kint a hegyekben, ahol láttam

sárkányosokat és ernyõsöket is. Egyébként

én már kiskoromban rá voltam kattanva a

repülésre, ezért elkezdtem maketteket

építeni. 16 évesen sárkányozni akartam, de

épp lekéstem a tanfolyamot. Végül az

érettségi után döntöttem el, hogy most már

tényleg elkezdek repülni. SIMONICS Peti volt

akkor az az ember, aki oktatással

foglalkozott Magyarországon, de

igazából SZÛCS Zoli meg BALÁZS Andris

oktatott, mert a Peti pont külföldön volt

abban az idõben. A tanfolyam után

rögtön vettem egy ernyõt, és ha nem is

nagy vehemenciával, de elkezdtem sik-

lóernyõzni. Az elsõ egy-két évbõl van-

nak nagyon jó emlékeim, amikor tényleg

teljesen tudatlanul, a repüléshez semmit

nem konyítva, de nagy bátorsággal

elkezdtünk kijárni Szlovéniába egy pár

barátunkkal. Nagyon nagy élmény volt

elõször nagy hegyek között repülni.

Azután persze minden évben voltak

emlékezetes utak.

Mike: Gyorsan fejlõdtél?

Zoli: Nem, szerintem kifejezetten las-

san. Nem vagyok egy kiemelkedõ tehet-

ség, tudásom csak az eltelt idõnek és a

sok gyakorlásnak köszönhetõ. Sok idõbe

telt, mire az elsõ távomat megrepültem.

Kezdetben még kifejezetten versenyel-

lenes voltam, aztán elvetõdtem 1-2

versenyre, talán az Eged Kupa lehetett

Névjegy:Névjegy: FFÖRDÕSÖRDÕS ZoliZoli

A Móricz Zsigmond körtéren találkozunk. Süt a nap, Zoli jókedvû, tett-

rekész. Beülünk egy sörözõbe és csapunk egy vidám beszélgetést.   

A kuratórium nevében:

BARÁTH Zotyó
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az elsõ, és ráéreztem az ízére. Megtet-

szett az, hogy feladatok vannak, nem

csak spontán elsodródunk valamerre.

Annyira átfordult a dolog, hogy ma

szinte már csak versenyekre járok. Na-

gyon sok a munkám és amikor van egy

kis idõm inkább elmegyek egy

versenyre, még akkor is ha utána hetekig

nem repülhetek. Brazíliában már voltam

négyszer, voltunk Mexikóban, Szlovén

versenyeken is többször indultam. Sosem

értem el kimagasló eredményeket, de

mostanra eljutottam odáig, hogy magabiz-

tosan benne vagyok az elsõ egyharmad-

ban. Az idei brazíliai versenyen LOSI Misi

elsõ lett, én szériában hatodik, ezzel na-

gyon elégedettek voltunk. 

A másik, hogy én egy DHV2-es

ernyõvel repülök, egy Aspen II-essel, és

nem is szeretnék ennél keményebbet. Ez

is belepasszol abba a felfogásba, hogy

nekem ez egy játék. Elõtte egy DHV2-3

Protonnal repültem, amivel volt egy elég

komoly balesetem, de nem azért nem

repülök már 2-3-assal mert megijedtem,

azt gondolom, hogy ez az ernyõ az a

szint, amivel és mindig, minden

körülmények között jól érzem magam.

Például a mexikói versenyen voltak igen

turbulens szakaszok, ahol többször is

lehetett látni, hogy mellettem kap valaki

csukást és pörög lefelé. Kemény volt,

mégis minden percét élveztem a repülés-

nek és ez azért van mert egy DHV2-es

ernyõvel repülök. 

Mike: említettél egy balesetet…

Zoli: A szlovén versenyen történt. A

Boka(?)-vízesés fölött egy nagyon erõs

völgyszeles oldalszélben kaptam egy brutál

csukást, de olyat, hogy a háromnegyede

eltûnt az ernyõnek, és abban a pillanatban

egy dupla twisterbe csavarodtam. Kidob-

tam a mentõernyõt és beestem a vízesés

mellé. Elég nagy sebességgel értem le,

bevertem a hátamat, eltört a sarkam,

helikopterrel szedtek ki. De lekopogom, ez

az egyetlen siklóernyõs baleset, ami történt

velem, és ezt is úgy megúsztam, hogy 3 hét

múlva már ugyanott tandemeztem a barát-

nõmmel.

Mike: Pozitív élmények?

Zoli: Vannak mérföldkövek a

repülésemben. Meghatározó élmény volt

például, amikor Szegedi Miki barátom-

mal kimentünk Olaszországba repülni

egy sátorral, pénz nélkül. Éheztünk, a

helyi turisták sajnáltak meg és adtak

csokit. Négy napig esett az esõ, összesen

egy órát tudtunk repülni. Katasztrofális

volt, és mégis nagyon nagy élmény.

Egyszer SZABÓ Ákos barátommal fel-

mentünk a Krska Gorára zsákkal a

hátunkon mert elromlott a felvonó, de

mi csakazértis felmentünk repülni. Ezt

azzal hálálta meg a sors vagy a ter-

mészet, hogy (esõ után voltunk

közvetlenül) kisütött a nap, és nívó alatt

elkezdtek kumuluszok fejlõdni. Úgy

startoltunk el, hogy alattunk pattantak ki

a felhõk! Ez is egy felejthetetlen élmény! 

Öt évvel ezelõtt jutottam ki elõször

Brazíliába. Csodálatos volt ott repülni,

fantasztikus volt belecsöppenni abba a

kultúrába, és nekem a mostani életemet

eldöntötte. Azóta portugálul tanulok, a

munkámnak pedig egy nagyon jelentõs

részét teszi ki az, hogy Brazíliából

importálok különbözõ dolgokat, függõ-

ágyakat, ékszereket, kerámiákat. 

A legnagyobb távom egyébként 120

km, amit a Nyikomról repültem. Tavaly

kint voltunk Piedrahitán, Spanyol-

országban, és ott volt egy nagyon szép

feladat, egy 100 km-es hurok amit

sikerült megcsinálni, be is értem a

célba, az is egy nagyon szép

repülés volt. Hat órán át tartott a

starttól a leszállásig. Kibéreltünk

egy házat, FORGÓ Szilárd, Szegedi

Miki, TASI Pepó, KÉPES Peti.

Esténként fõztünk vagy lemen-

tünk a fõtérre kajálni. Bár min-

denki azt ígérgette, hogy 4000

méteres felhõalap lesz, és 8-as, 10-

es liftek, ami végül is nem volt, 3500 fölé

nem emelkedtünk, de ennek ellenére

szuper volt. A verseny elõtt egy nappal

megérkeztünk, felmentünk gyakorolni

és rögtön repültünk egy százas távot. Ez

elég biztatónak tûnt. 

Mike: Oktatás?

Zoli: Megszereztem az oktatóit és a

Szegedi Mikivel az Air Max-nál egy sze-

zont végigoktattam. Az a nyár nagyon

különleges élményt jelentett. Képes

Petivel is akkor ismerkedtünk meg, a

mai napig együtt repülünk és bulizni is

együtt járunk. A Miki meg azóta is

keményen oktat. 

Mike: Mit ad neked a repülés?

Zoli: Elsõsorban azt a szabadságot

amivel az ember az életét szereti élni.

Legalábbis nekem ezt, legfõképpen.

Amikor siklóernyõzöm, fizikailag min-

dentõl eltávolodom, és azt a távolságot

amit nyerek a világtól, (amikor kicsik az

utcák, kicsik az emberek) az a lelkemben

is ugyanúgy érzem. Annyira kicsi és

nevetséges lesz az egész, kimosódik az

ember lelkébõl az összes hétköznapi

dolog. Nekem azt hiszem ez a leg-

fontosabb. Sokkal fontosabb mint a sik-

lóernyõzésnek az extremitása vagy a

kaland része. Még egy izgalmas verseny

is egyfajta magadba mélyedés, ahogy a

lehetséges verziókon gondolkodsz.

Nagyon szeretem azt a repülésben, hogy

együtt kell gondolkodni a természettel.

Érezni a termikek ritmusát, kiszámolni a

felhõk alakulását, figyelni a

madarakat ahogy tekernek,

észrevenni a füstöt, hogy

melyik irányba dõlt el, látni az

idõjárás változását és módosí-

tani a taktikát, egy húron kell

pendülni ezekkel a dolgokkal.

Fent vagy a levegõben 2000

méteren és ez akkora nagy

élmény, hogy nem is lehet

betelni vele. Ha kitekerek fel-

hõalapra -ami már jó párszor elõfordult

velem- még mindig elcsodálkozom.

Valami hihetetlen boldogság önt el. Kur-

jongatni is szoktam, tíz év után is. Na-

gyon nagy élmény egy távrepülés után

leszállni valahol és belecsöppenni egy

olyan helyzetbe ahol még nem voltál,

találkozni olyan emberekkel akikkel még

nem találkoztál. Már az is tök vicces

szerintem, hogy leszállsz úgy egy

faluban, hogy tulajdonképpen semmi-

lyen úton nem mentél oda. Szó szerint az

égbõl pottyantál le. Az emberek nem

értik, te sem tudod, hogy hol vagy, meg

kell kérdezned, hogy hogy hívják ezt a

települést, hogy jutok haza, a hazajutás

meg egy külön élmény. Nemegyszer

amikor leszálltam az emberek behívtak,

ebédet adtak, vagy sütit adtak, elõvették

az unokájuk fotóit aki Pesten tanul,

mondták, hogy legközelebb is ott száll-

jak le. Brazíliában már vittek lóháton,

kocsiplatón, kamionban, minden volt

már és ez nagyon jó, a teljes szabadság

érzése… nekem ezt adja.

Mike: Távlati terveid?

Zoli: Van egy konkrét tervem, az

hogy egyszer jó pilóta leszek, igazán jó.

Ezt halogatom most már tíz éve. Azért

remélem, ha rendezõdnek a dolgaim

(elég sokat dolgozom mostanában, új

vállalkozásba kezdtem) minden évben 5-

6 külföldi versenyen ott tudok lenni. A

lejtõzésrõl hajlandó vagyok lemondani,

de a versenyzésrõl semmiképp. g

Név: FÖRDÕS Zoltán “zé”

Születési idõ: 1977. augusztus 18.

(Oroszlán)

Klub: Fly Air SE

Ernyõ: Gradient Aspen II.

Státus: Siklóernyõ pilóta

(oktatói lejárt)

Elérhetõség: 06-20-9316-528

Írta:

FALUDI Miklós
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Ötödik nap:Ötödik nap:

MM
ár reggel zivatarosnak nézett

ki. Az volt. A starthelyen

gyorsan kiírtak egy 59 km

feladatot. Cikk cakk ide oda, a nagy

részét már ismertük. Nem túl hosszú,

nem túl bonyolult, minden adott volt,

hogy egy kicsit javítsunk a helyünkön. 

A start egyszerû volt, egy nagy felhõ

az egész mezõnyt felemelte. Elindul-

tunk, egyszerre mindenki. Az elsõ 15

km-en nem volt különösebb gond, a

mezõny mégis szétszóródott, mert a völ-

gyek átsiklása elõtt és után nem voltak

nagyon határozott emelések. Össze-

vissza keresgélt mindenki. Megcsinál-

tam a fordulópontot kb. 60. helyen A

morzini völgyben, pontosabban a gerin-

cen jöttünk vissza. Elég jó emlést kaptam

a gerincre érve, sokkal magasabban

toltuk mint a mezõny eleje. Örömmel lát-

tam, hogy páran azért ugyancsak girhel-

nek, mert nem tart a hegyoldal. Mikor az

Avoriazi platóra értem , addigra az eleje

már kb 4 kilométerre volt tõlem, õk

követték a gerinc vonalát. Egy másik

boly elindult át a völgyön, a fordulópont

felé. Erre rövidebb, de a Les Gets feletti

hegyoldal árnyékban volt , ráadásul az

eleve egy északi oldal. Még volt mit

emelkednem, közben figyeltem a két

bolyt, hogy kinek hogy adja. A gerincen

nem adta, a völgyet keresztezõk is lent

voltak. Nagyon magasan voltam, elin-

dultam keresztbe a völgyön. Siklás

közben láttam, hogy bebikkant a felõ a

hegy felett, és a völgyet átszelõ csapat

brutálisan emelkedik. 

Átsiklottam a völgyet, pont alájuk, de

nekem sajnos nem adta. Éppen csak

annyi volt, hogy süllyedés nélkül kiér-

tem a hegy szélére, ahonnan kénytelen

voltam elkezdeni siklani a 3. fordulópont

felé. A mûszer világosan kiírta, hogy kb.

600 méterrel érek a fordulópont alá.

Tudtam hogy ez kevés, de nem volt dön-

tési helyzetem. Sikottam; szerencsére

eléggé tartott. A felettem levõk nagyon

jól tolták, mivel ebbõl a siklásból meg-

csinálták a fordulópontot, és indultak az

utolsó fordulópont felé. Én belesiklottam

megint a hegybe, és girhelni kezdtem.

SSSSSSiiiiiikkkkkkllllllóóóóóóeeeeeerrrrrrnnnnnnyyyyyyõõõõõõssssss
EEEEEEuuuuuurrrrrróóóóóóppppppaaaaaa      BBBBBBaaaaaajjjjjjnnnnnnooooookkkkkkssssssáááááágggggg

MMMMMMoooooorrrrrrzzzzzziiiiiinnnnnneeeeee      222222000000000000666666
22222.....     rrrrréééééssssszzzzz          

800 méterre voltam a fordulóponttól de

nem tudtam megcsinálni, mert nem

tudtam feljebb menni a hegyoldalon.

Vártam, vártam, kb. 10 perc múlva elpat-

tant egy kettes lift. Tekertem benne

éppen annyit, hogy éppen csak meg tud-

jam csinálni a fordulópontot és elindul-

tam vissza a völgyön. Már csak egy pont

volt, 4 km-re, fent 1400-on, utána még 3

km a célig ,szembe a völgyszéllel.

Arra gondoltam, hogy nem baj ha

alacsonyan érek a fordulópont alá, mert

a völgyszél úgyis fújja a hegyoldalt és

majd fellejtõzök amennyi kell. Sõt

amikor láttam, hogy egy páran a cél elõtt

50 méterre szállnak le, akkor még el is

határoztam hogy rátekerek ott egy

százast a nyugodt végsiklásért. Nagyot

döbiztem, mert alacsonyan értem oda,

még 450 méter volt a fordulópontig (400-

as cilinder volt) és egyáltalán nem emelt.

Kerültem a hegyoldalt, egyre közeledett

a fordulópont. Végül úgy csináltam meg,

hogy a szárnyvég majdnem hozzáért a

függõleges hegyoldalhoz és így vala-

hogy sikerült egy fél másodpercig bent

lenni a cilinderben. Csipogott a múszer

elindiltam a cél felé. Nagyon laposan

volt elõttem, tudtam hogy nagyon

stresszes 5 perc következik. A szükséges

siklószám 6 volt. De tudtam, hogy egy

kicsitt lejjebb már erõs völgyszél fúj

szembe és jó ha 4-5-öt siklok. Ordas

mákom volt, mert az elsõ 200 méteren

alig süllyedtem. Aztán egyre erõsebb lett

a völgyszél én meg egyre jobban

nyomtam a gázt és egyre jobban láttam,

hogy nagyon határeset a végsiklás. A

vége az lett hogy egy méter magasan

voltam amikor kereszteztem a célt. 

Kb 50-en értek be. Jött Vértes is kb. 10

perc múlva, de pont addigra már lestop-

polták a napot és elkezdték összeszedni

a célszalagot. Sanya 47 kilométernél járt

mikor lestoppolták a napot. Mire össze-

hajtottunk, már zuhogott.

Este láttuk, hogy mégse 50 hanem 88

pilóta ért be. A 77. helyemmel mégis

elõrejöttem a 56. helyre. Vértes nagyon

rosszul járt, mert már a végsiklást csinál-
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ta kb 1km-re a céltól, amikor

lestoppolták a feladatot, így kb 300

ponttal kevesebbet kapott mintha

még 3 percet várnak a stoppolással.

Nagyon durva, hogy ilyen esetben

egyeszerûen úgy tekintik, mintha

ott szállt volna le, ahol a lefújás pil-

lanatában volt.

Utolsó nap:Utolsó nap:

Már reggel lehetett tudni, hogy

zivataros lesz. Kiírtak valami

céltávot Annecy-be, aztán vissza-

szûkítették egy 42 km-s helyi cikkcakkos

feladatra. Elsõk között startoltam, de a

nagy kapkodásben nem ellenõriztem a

zsinórokat, így fordulhatott elõ, hogy a

bal oldali fék töbször át volt húzva a

fõzsinórok között. Mikor az ernyõ

repült, a zsinórok megfelszültek és kb.

egy percbe tel mire ki tudtam boga-

rászni. Szerencsére a lejtõ tartott és meg

nem volt nagy a tömeg. Szép lassan bein-

dult egy felhõ a starthely felett. Elég

érdekes volt az ordas tömeg egy olyan

szituációban ahol kb. 200 métert lehetett

a felhõ mellett feltekerni. Olyan is volt

hogy komplett felhõ fölött siklottam,

mikozben alatta tekertek. Kinyílt az

airstart; átsiklottuk a völgyet, és máris

szétszóródott a mezõny. Egy darabig

lejtõztünk a hegyen, emelt is, de annyi

idõ nem volt, hogy 1m/s emelésben

tegyem meg a csúcsig hiányzó kb 700

métert. Vértes után átsiklottam a lee

oldalra, ahol eléggé rázott, de legalább 4-

gyel húzkodott felfelé. Nem is tekertem

alapig, mert látam hogy fent mindenki

csukja a fület. Elindultam és siklás

közben emelkedtem még 200 métert.

Megcsináltam a fordulópontot kb. 60.

helyen, visszatoltam a felhõ alatt, aztán

aátsiklottam a morzini völgyet. Ala-

csonyan értem be egy kis katlanba, ami

turbulens volt a elõtte levõ gerinc rotorja

miatt. Páran tekertek, de én csak alájuk

lettem volna jó, ott meg nem

emelt, csak csukni próbált.

Ketten mentõernyõt dobtak,

én meg átsikottam egy alac-

sonyabb lefutó gereinre, ahol

az ott lévõ 20 pilóta közé

beálltam girhelni. Már ekkor

láttam, hogy az utolsó for-

dulópont felett összeált és

mindjárt esik. Néhány perc

múlve esni kezdett és le is

fújták a feladatatot.

SSSSZZZZUUUUMMMMMMMMAAAASSSSZZZZUUUUMMMMMMMMAAAA

57. helyen végeztem, ezen nem nagyon

van mit magyarázni, de azért meg-

próbálom. A csapat 18. lett.

A jelenlévõ kb 130 pilóta közöl kb 110

legalább 10 éve repül és rengeteg

versenyen volt így elképesztõ rutinnal

rendelkezik. Nagyrészük ismeri a

terepet és mind hozzá van szokva a

gyors repüléshez. Így fordult az többször

elõ, hogy 30 km repülés után az élboly

még 80 fõbõl állt. Nekem ha jól jött ki a

lépés az arra volt elég, hogy ne maradjak

le rögtön. Sajnos mi nem repültünk itt

korábban, ezért a verseny során fizettük

ki a tanulópénzt a rossz döntések , meg

nem célbaérés formájában. 

Apropó. Célbaérés... Az teljesen alap,

hogy pusztán célba érni nem elég, mert

általában beért 80-90 ember. Gyorsan kell

repülni, minden körülmények között.

Mindezt ráadásul egy olyan bolyban,

ahol mindenki véresen komolyan veszi a

dolgot. Ezt a fajta repülést egyszerûen

nem lehet gyakorolni máshol csak EB-n,

VB-n és PWC. Egy átlagos Fai 2-es verse-

ny 8 pilótából álló élbolya nem hason-

lítható ahhoz ami itt folyik. 

Adott tehát min 100 pilóta, akihez ha

magunkat hasonlítjuk, az ránk nézve

hízelgõ. Mindeki megy mint az állat , aki

még a terepet is ismeri és minden dön-

tése 100% os, az lesz 1-15. a többiek is

tapadnak rájuk és egy részüknek ez si-

FORGÓ Szilárd

Fotók: PANAPENTE

www.ojovolador.com

kerül, ezek lesznek 15-40 hely körül,

akinek valami becsúszik és a 90 km-es

távnak nem minden része megy olajo-

zottan, és esetleg valahol lejtõzni kény-

szerül 10 percet, azok lesznek 40-60.

helyen, aki meg peches, vagy egyszrûen

csak nem az optimális pályán siklik át a

völgyön és elsüllyed, vagy rossz ritmus-

ban ér a hegyoldalra és várnia kell a

következõ liftre, azok érnek be 60-90.

helyen. Aki meg elnéz valamit, vagy

nagyon alacsonyra kerül és bekapja a

völgyszelet az nem ér be. Aki lemarad az

élbolytól, az gyakorlatilag bebukta, mert

sokkal lassabban fog haladni. Nem

mered úgy tolni neki, mert nem tudod

hogy a lejtõ az 100 méter múlva is tartani

fog-e, ezért inkább tekersz miközben

még jobban lemaradsz. Gyakorlatiklag

minden másodperc, amit nem a for-

dulópont irányába tartó siklással (min.

félparketta) töltesz, az kidobott idõ. 

Arra alapozni, hogy magasan

megyek, szépen, csak a biztosat vállalom

be, az teljesen esélytelen, mert átalában

nem rohad le senki és nincs kinek a feje

fölött átrepülni. Nem néztem meg, de

valaki aki csak minden nap célba ér de

semmi különös speed, az nem hiszem

hogy befér az elsõ 50-be.

A csapat 18. helyet végképp nem

magyarázom, az elején még tartottuk

magunkat, de 3 fõs csapattal indulva kb.

ez az elvárható. Hiszen ha csak egyszer

nem ér be valaki, akkor nincs helyette

másik pilóta aki hozza a pontot. Még a

gazdasági nagyhatalmak között nem

nagyon emlegetett Macedónia is ki

tudott tolni egy 6 fõs csapatot. 

Egy síkvidéken, talán nem jött volna

ennyire ki a különbség. Ott talán lenne

mit keresni még a 30-ban is. Mindenestre

ha az Ausztrál vb-n lesz magyar induló

akkor kiderül.

Mindent összevetve 5 érvényes ver-

senynap plusz három levegõben törölt

napot repültem, szumma kb. 300 km-t.

Egy olyan terepen, ahol magamnak még

feladatot se tunék kiírni. A végére azért

úgy érzem belerázódtam, és már

ismerõsen csengtek a fordulópontok

nevei, volt tippen a hozzájuk vezetõ

útra, meg tudtam saccolni egy-két völgy-

átsiklást, be mertem vállalni lee oldalt,

meg rotort, ha ott tekert valaki. Szerin-

tem sokat tanultunk valamennyien, ha

másban nem akkor hozzáállásban.

(Azt csak háttérinfóként jegyezem meg, hogy pl.

velünk egy gazdasági erõt képviselõ Portugália

válogatottja évi 20 ezer Eurót kap az államtól,

amit versenyekre plusz felkészülésre költ. Így el

tudnak menni kb évente 8-10 versenyre, ahol ha

akarja, ha nem: csak megtanulja elõbb utóbb a

kutyafittyet. Ezen a lóvén felül ad még a szövet-

ség egy adott összeget a befizetet tagdíjakból,

meg fizeti a csapatvezetõt, meg a szállást, meg

mindent.)
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Elõadások a szabad repülõknek

Hagyományainkhoz híven, 2006 õszétõl szerdánként a Szabad Repü-

lõk Szövetségének szervezésében újra továbbképzés-sorozatot kez-

dünk az MRSZ Budapest, XIII. kerület Dagály utca 11. második eme-

leti oktatótermében (bejárat a Jakab József utcai telephely felõl, há-

tulról). A szakmai elõadássorozatot egyaránt a kezdõ és haladó sik-

lórepülõk számára tartjuk.

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

kezdjük és alkalmanként egy kétszer 50 perces témát dolgozunk fel.

Azután mód lesz kötetlen beszélgetésre, vagy eszmecserékre. A kép-

zés anyagából írásban eredményesen vizsgázók a továbbképzésrõl

oklevelet kapnak (valamint startkönyvi bejegyzést aszerint, hogy

alap-, vagy középfokú vizsgát tettek).

A tervezett program:

Október 4. A felszereléseink követelményei

Október 11. Mentõernyõ használat

Október 18. A szabályok útvesztõiben

Október 25. A magyar légtér

November 8. Közlekedés a levegõben

November 15. Repülési területek

November 22. Balesetek tanulságai

November 29. Papírmunka 2007-ben.

December 6. A siklórepülés

nemzetközi és hazai szervezetei

December 13. Siklóernyõs Mikulás

December 20. Vizsga eredmények értékelése,

évzáró diplomaosztó 

Reméljük, hogy a témák minden résztvevõ számára hasznosak és

élvezetesek lesznek. Az elõadások mindenki számára nyíltak és díj-

mentesek. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Szabad Repülõk Szövetsége
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„A hely, ahol szúrnak az emelések”,

mondták már jó elõre, akik már jártak a

bulgáriai Sopotban. Hát szúrjanak, csak

emeljenek - gondoltam és beneveztem a

Sopotban rendezett, Sky Nomad 2006

Open-re. A nevezési díj csekély 40 euro,

igazán nem mondható magasnak. A

szolgáltatás megfelelõ: visszaszállítás,

reggeli, meteo, poló (igaz, az elsõ mosás

után már meglehetõsen kifakult), hegyi

mentés a starton (szó szerint - minden

reggel felcipeltek egy kerekes hordágyat

és a starthely elé a sziklához álltak, gon-

doltam statisztikai okai volt a hely-

meghatározásnak…).

Sopot egy nagy völgyben található,

egy hosszú, ÉNY-DK-i gerinc tövében. A

hegygerinc nem mondható ideálisnak,

mert a fõgerincre merõleges, nagy lefutó

gerincei, oldalszélben komoly kihívást

jelentenek az arra repülõ siklóernyõknek

és pilótájuknak. Nem kezdõpálya, annyi

bizonyos, de a mostani idõjárás nem

okozott nagy izgalmat, nem is volt olyan

igazán „szúrós” nap, egyszer sem. Bár

természetesen volt, aki talált 7 m/s-es

emelést, én sajnos nem. 

A leszálló (N42°39,863', E024°44,867')

a hegy tövében, a felszállításhoz használt

lift mellett van, nagy fákkal körülkerített

kerekded rét. Élénk nyugatias szélben

nagyon alattomos lehet, sajnos ezt Bálint

barátunk saját bõrén tapasztalhatta. Az

említett felvonó, gyakorlatilag egy

libegõ. Versenyen kívül 3 leva  egy

menet, de a nevezetteknek napi egy

menet ingyen volt. A starthelyre

(N42°41,266', E024°45,045') a libegõ utáni

5-10 perces sétával lehet eljutni, de

nyugdíjasok és lusták közvetlenül a lift

mellõl is startolhatnak. Innen startolnak

a sárkányosok is. Maga a starthely a

hegy csúcsán lévõ füves félkúp, szinte

ideális, mert mind nyugatias (jobbos),

mind keleties (balos) szélben jól

startolható. Egyes részein vannak

sziklatörmelékkel „teleszemetelt”

részek, de ezek is használhatóak.

A starthely és a leszálló közti szin-

tkülönbség kb. 800m.

A helyi klub a verseny nevében

is szereplõ Sky Nomad  fõhadis-

zállása Sopotban van a fõtértõl

gyalog 2-3 percnyire. Innen kb. 15-

20 perc kényelmes sétával lehet eljutni a

libegõhöz (leszállóba). A fõhadiszállásról

kilépve balra a kút felé kell elindulni,

majd néhány lépcsõn fel, utána ismét

balra végig az úton.

A szállás lehetõségek kiválóak, akár a

fõtéren lévõ szálloda, akár a számtalan

magánszállást választjuk, elégedettek

lehetünk. Bálint egy májusi terep-

elõkészítõ út során kipróbált magánszál-

lást szerzett nekünk, naponta 15 levá-

ért kiváló 3 ágyas szobát és reggelit

kaptunk egy mûemlék jellegû,

gyönyörû faszerkezetû házban.

Bulgáriában nehezen boldogulnak a

latin nyelvekkel. Az angol vagy német

nyelvtudással nem mentünk sokra,

ellenben aki még élvezhette a szocial-

ista korszak oroszóráit, az a hamar

felébresztett orosz nyelvtudásával elég

jól elboldogult. Nehéz, szinte

lehetetlen megszokni, hogy a bolgárok

az igenre csóválják a fejüket és a

nemre, hevesen bólogatnak. Ez a

gesztikulálásra épülõ kommunikáció

nagy csapása.

Nagy szegénység van, ennek

megfelelõen számunkra igen olcsó a

hely. Egy finom sopszka saláta 1,6

leva, egy jobb sör 1,5 leva, egy fõétel 2-

3 leva, a leves 2 leva alatt.

A versenyre 27 országból 153

versenyzõ nevezett ebbõl több mint 30

magyar. Sajnos az elõre jelzett rossz

idõ miatt sokan el sem jöttek. 92

induló volt, 25 magyar.

Augusztus 4., péntekAugusztus 4., péntek

Szabó Joe szerzett egy

mikrobuszt, azzal szerveztük

az utazást. Délután 17-20-ig

szedtük össze az embereket.

Aztán kivergõdtünk. Nem

volt egyszerû. Az út

helyenként siralmas földút

(igaz, ez egy terelés

lehetett…). Lépten nyomon

rendõrök, de megúsztuk, igaz, nem is

nagyon tudtunk gyorsan hajtani, mert a

9 személyes buszban 9-en utaztunk,

plusz még utánfutó is lógott rajtunk, szó-

val ha felfûtöttük, akkor elértük a 100-at.

Augusztus 5., szombatAugusztus 5., szombat

Edzõnap lenne, de mi csak kb. 14 órára

értünk ki. Útközben Szófiában iszonya-

tos zivatar ért el minket, az utánfutóba

kényszerült felszerelések eláztak. Sopot-

ba érve azonban már napsütés fogadott

minket, ám mindenütt az átvonult heves

esõzés nyomaival. Este a hivatalos meg-

nyitó volt a leszállóban, svédasztalos

büfé, ingyen sör. A helyi lelkipásztor

egyenként megáldott minden nevezõt, a

kereszt végigcsókolgatásakor meg is

jegyezte valaki, hogy a középkorban így

terjedt a pestis. Este buli, tûztáncosok, de

a pilóták többsége a helyi nevezetes

„Free Beer” sörre pályáztak és bódulatig

feltankoltak belõle. A verseny többi

napján is ez volt a legkelendõbb sörfajta.

Augusztus 6., vasárnap Augusztus 6., vasárnap 

(Task 1.)

Reggel lehangoló, fedett égre ébredtünk.

A rendezõk bizakodtak és kiírtak egy

feladatot. Az ablaknyitáskor (13h) még

zárt felhõzet volt és semmi kilátás a nap-

sütésre. Senki nem startolt. Elvétve 1-1

ernyõ tûnik el a start után a leszálló

irányába. Aztán 1-2 ernyõnek sikerült

nívóban átjutni a DK-re fekvõ következõ

SSSSSSkkkkkkyyyyyy      NNNNNNoooooommmmmmaaaaaadddddd      OOOOOOppppppeeeeeennnnnn      222222000000000000666666      

SSSSSSooooooppppppooooootttttt       ((((((BBBBBBuuuuuullllllggggggáááááárrrrrriiiiiiaaaaaa))))))

WINKLER TAMÁS

AAAAAA      hhhhhheeeeeellllllyyyyyy,,,,,,       aaaaaahhhhhhoooooollllll
sssssszzzzzzúúúúúúrrrrrrnnnnnnaaaaaakkkkkk

aaaaaazzzzzz      eeeeeemmmmmmeeeeeelllllléééééésssssseeeeeekkkkkk
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gerincre. A magyarok közül még ekkor

sem indult senki, mindenki várt. Majd

14-kor feláldoztam magam, elstar-

toltam. Rezzenéstelen ernyõvel siklok a

leszállóig. A leszállóból már látom,

hogy helyenként szakadozik a felhõzet.

15-ig nyitva az ablak, rohanva cso-

magolok, hogy visszaérjek a hegyre. A

libegõbõl már láttam, hogy az immár

napsütötte hegyoldalon tömegesen

pilinszkáznak az ernyõk. Nem volt

nagy nap, de voltak célba érõk.

Augusztus 7., hétfõAugusztus 7., hétfõ

Reggel esõre, zivatarra ébredtünk. A

napot már ekkor lefújták. A rendezõség

egy közeli fürdõs helyre invitálta a

mezõnyt. Mint utóbb kiderült, kicsit

elhamarkodva, mert déltõl varázsütés-

szerûen kitisztult az ég és bár csak

néhány órára, de repülhetõ idõjárás

alakult ki. Néhányan repültek egy 30 km

körüli hurkot. A versenynap kétséges lett

volna, de lehetséges.

Augusztus 8., kedd Augusztus 8., kedd (Task 2.)(Task 2.)

Reggel ismét zárt felhõzetre tekinthet-

tünk álmos szemeinkkel. Mire felérünk a

starthelyre, nagyon kis napfoltok már

rést ütöttek a felhõzeten. Élénk az ÉNy-i

szél. A feladat egy DK-i irányban kiírt

szabad táv volt. Gyakorlatilag mindenki

arra repült, ki merre látott. Ebbõl is látni,

hogy a rendezõk nem nagyon bíztak az

idõjárásban. Az ablaknyitáskor ÉNy felõl

egy nagy tisztulást láttunk becsúszni.

Élénkül a mezõny, mindenki várta a

napos rész érkezését. Néhány kilo-

méterre mögötte már ismét valami baljós

árnyék közelgett. Amikor megérkezett a

napos rész, eszeveszett gyors, kapkodós

startok, Joe ernyõjét megszaggatták,

ezért õ már csak a napos ablak végét érte

el. A nap során helyenként zápor is kiala-

kult és igen megélénkült a nyugati szél.

Az élénk nyugati szél miatt már a

starthelyi briefingnél kérték, hogy ne a

leszállóban szálljunk le, hanem az attól

odébb esõ mezõre, ami szintén nem volt

egyszerû feladat, mert szembeszélben

már álltak az ernyõk.

Augusztus 9., szerda Augusztus 9., szerda (Task 3.)

Végre már reggel kék égre ébredtünk.

Szikrázó napsütés, tiszta látás. Élénk

nyugati szélben az elsõ fordulópont sok

versenyzõnek sikerül, de a visszaút

keservesen szembeszeles. A verseny-

ernyõk nagy elõnyben vannak, haladnak.

22 ember ért célba, ebbõl 5 magyar(!). A

legerõsebb versenynap volt.

Augusztus 10., csütörtökAugusztus 10., csütörtök

Ismét kék égre ébredtünk, de láthatóan

nagyobb a páratartalom, a szemközti

hegyek körvonalai már nem annyira éle-

sek. Mire a mezõny fellibegett a hegyre,

nyugat felõl már egy zavaró cirrus réteg

csúszott a táj fölé. Élénk keleti szél volt,

kiírtak egy feladatot keletnek, de csak a

papírnak. Cél, a Sopot melletti benzinkút-

nál tartandó fényképezés, mert a kút az

egyik fõ szponzora volt a versenynek. Az

élénk szembeszélben sokan a benzinkutat

sem érték el.

Augusztus 11., péntekAugusztus 11., péntek

Reggel ismét felhõs volt az ég, de bíz-

tatóan szakadozott, ám a liftnél meg-

tudjuk, hogy erõs a szél, várunk. 13:30-

kor ismét Brifing, a napot lefújják. Vége a

versenynek. Akik maradnak, repülhet-

tek egy másik ÉNY starthelyen, vagy a

völgy túloldalán.

Pakoltunk, indultunk haza. Ennyi

volt. A bolgár határon egy röpke 3 órás

várakozás után hajnali 7 óra felé

érkeztünk Budapestre.

Mindent összevetve jó volt a verseny,

a kedvezõtlen idõjárás ellenére volt

néhány repülhetõ nap, a szervezõk is

igyekeztek, nem is volt komolyabb fenn-

akadás. Talán csak egy napot fújtak le túl

korán, de az is csak „esélyes” nem pedig

„biztos” nap lehetett volna. g

Place Nr Name   Nation T1 T2 T3 Total 

1 1206 MAKKONEN, Jouni, FIN 544 694 902 2140 

2 135 SKONDRAS, Joachim, GRC 557 453 877 1887 

3 115 ERMAKOV, Vitaly, RUS 497 605 702 1804 

4 222 WENNESS, Godfrey, AUS 533 375 884 1792 

5 263 VERTES, Balazs, HUN 572 266 952 1790 

6 1 OVCHAROV, Veselin, BGR 188 703 895 1786 

7 4170 DENIS, Perrin, FRA 240 684 842 1766 

8 2 GIONOV, Tzvetan, BGR 329 585 843 1757 

9 713 DIMOV, Orlin, BGR 271 600 883 1754 

10 61 TZVETANOV, Valery, BGR 211 537 1000 1748 

11 171 BARTH, Sandor, HUN 136 627 956 1719 

12 65 RACZ, Balazs, HUN 239 665 745 1649 

14 313 SIMONICS, Peter, HUN 127 480 869 1476 

15 74 MIHAVY, Losania, HUN 449 385 635 1469 

22 0 KREISZ, Tomas, HUN 416 554 409 1379 

24 11 DETKI, Arpad, HUN 487 261 554 1302 

26 999 PERECZES, Zsolt, HUN 412 649 213 1274 

29 21 PARTIZER, Csaba, HUN 300 208 737 1245 

34 69 KOVACS, Bela, HUN 127 541 413 1081 

37 1111 MISI, Laszlo, HUN 127 566 291 984 

40 128 NIKA, Gargely, HUN 246 271 392 909 

44 40 LASZLO, Galambes, HUN 240 143 438 821 

47 111 VERES, Gabor, HUN 135 235 391 761 

49 53 PERCZE, Attila, HUN 235 86 391 712 

52 47 KOZAK, Peter, HUN 127 95 445 667 

55 121 SZABO, Jozsef, HUN 127 163 367 657 

56 711 FERENCZ, Istvan, HUN ABS 353 304 657 

60 319 AMADE, Auner, HUN 127 127 359 613 

63 105 WINKLER, Tamas, HUN 127 408 52 587 

66 141 NAVRATIL, Ferenc, HUN 252 213 50 515 

69 15 ZOLTAN, Panzes, HUN 196 DNF 227 486 

84 514 MEZEI, Balint, HUN 234 69 ABS 303 

91 1973 TARPATAKI, Pal, HUN 127 69 50 246 

91 46 ELEK, Zoltan, HUN 127 69 50 246 

A végsõ rangsor a következõképpen alakult (elsõ tíz, utána már csak a magyar pilótákat megjelölve):

* A neveket sok helyen elírták, szándékosan nem javítottam ki.

1
6
5
. sz

á
m

 –
 2

0
0
6
. sz

e
p

te
m

b
e
r 
gg gg

A
 S

z
a
b

a
d

 R
e
p

ü
lõ

k
 S

z
ö

v
e
tsé

g
é
n

e
k
 la

p
ja

23

w
w

w
.m

a
d

a
rto

ll.u
w

.h
u

TOLL0609.qxd  2006.10.03.  18:52  Page 22



A
 S

z
a
b

a
d

 R
e
p

ü
lõ

k
 S

z
ö

v
e
ts

é
g

é
n

e
k
 l

a
p

ja
 gggg

1
6
5
. 

sz
á
m

 –
 2

0
0
6
. 

sz
e
p

te
m

b
e
r

24

w
w

w
.m

a
d

a
rt

o
ll

.u
w

.h
u

Egy szombaton, mint minden hétvé-

gén, szokásunk szerint beültünk egy

sörre a starthelyre menet elõtt. Négyen

voltunk, EDDY, MARCO, IGRIZA és én; és

miután felraktuk a sárkányokat egy

terepjáróra, elindultunk a starthely

felé.

Késõbb, ernyõs barátaink, DINO (a

fotós) és WARNER is csatlakozott hoz-

zánk. A nap nagyon jónak indult, a

starthely már kezdett melegedni, az

égen fejlõdtek a kumuluszok, és nem

volt olyan fülledtség, mint a völgyben.

A korábbi napokhoz hasonlóan észak-

keleti szél fújt, az idõ turbulens és

instabil volt.

Miközben raktuk össze a

sárkányokat, figyeltük a kumuluszok

fejlõdését, hogy majd a megfelelõ

repülési irányt válasszuk.

Eddy hirtelen felfedezett egy fakó-

keselyût (Gyps fulvus): a fakókeselyû

nem számít ritkaságnak a környé-

künkön, hiszen egy közeli város,

Comino rezervátumában a fakókese-

lyûk visszatelepítésével foglalkoznak;

gyakran termikelünk velük, úgy, mint

ahogy diákok követik mesterüket.

Egy különleges nap:

Találkozás a keselyûvTalálkozás a keselyûvelel
AAAAzzzz    aaaalllláááábbbbbbbbiiii    ttttöööörrrrttttéééénnnneeeetttt    aaaazzzz    EEEEHHHHPPPPUUUU    lllleeee----vvvveeeelllleeeezzzzõõõõ    lllliiiissssttttáááájjjjáááánnnn    éééérrrrkkkkeeeezzzzeeeetttttttt    hhhhoooozzzzzzzzáááánnnnkkkk....    

SSSSzzzzeeeerrrrzzzzõõõõjjjjeeee    aaaazzzz    oooollllaaaasssszzzz    „„„„AAAAlllliiii    LLLLiiiibbbbeeeerrrreeee    GGGGeeeemmmmoooonnnnaaaa””””    kkkklllluuuubbbb    ttttaaaaggggjjjjaaaa

De most, a keselyû túl közel repült,

szárnyai „leszálló” pozícióban voltak.

Odakiáltottam a többieknek. „Le fog

szállni, nézzétek a szárnyait!” A kese-

lyû a starthely felé közelített, majd

ahol megtörik a lejtõ, eltûnt. Pontosan

ott, ahol a rámpa van. Ez nagyon

furcsa volt, hiszen évek óta senki sem

látott keselyût ilyen közel leszállni.

Közelebb mentünk hozzá, egészen hat-

van centire is megközelítettük, és

hihetetlen, de nem mozdult. Nehéz

elképzelni, mit mondtunk és éreztünk

ekkor!

Kis idõ elteltével úgy döntöttünk,

hogy visszamegyünk a tetõn hagyott

sárkányokhoz. Ahogy elindultunk, a

keselyû is felszállt, megtett néhány

kört a fejünk felett, majd a sárkányok

közelében leszállt, közelebb hozzánk,

mint korábban. Amikor rájöttünk,

hogy „megtört a jég közöttünk”, oda-

mentünk hozzá, lefényképeztük:

egyszóval, barátságot kötöttünk. Senki

sem tudja elképzelni, milyen fan-

tasztikus érzés volt! Fél órával késõbb

elstartoltunk, barátunk a starthelyen

maradt. Késõbb ismerõseink mesélték,

hogy a fakókeselyû a mi starthelyünk-

tõl nem messze található ernyõs

starthelyre is eljutott, ahol szintén õ

volt a nap hõse 

A következõ napokban megtudtuk,

hogy Gypsy – mert mint késõbb kide-

rült, így hívták a madarat – inkubátor-

ban született. A tojást, amelybõl kikelt,

szülei a fészekben hagyták, és egy férfi

nevelte fel az innsbrucki Alpenzoo

állatkertben. Ami a természetben

ritkán történik meg, a keselyû kereste

a közeli kapcsolatot az emberekkel, és

azon a napon mi is barátaivá váltunk.

Boldogok leszünk, ha látjuk repülni

õt, de biztos, hogy termikelés közben

keresni is fogjuk a völgy királyának

tekintetét! Enrico DI GIUSTI
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HHHHHHiiiiiirrrrrrddddddeeeeeettttttééééééssssssiiiiii      ttttttaaaaaarrrrrriiiiiiffffffááááááiiiiiinnnnnnkkkkkk

222222000000000000666666......       jjjjjjaaaaaannnnnnuuuuuuáááááárrrrrr       111111------ttttttõõõõõõllllll
AAAAAApppppprrrrrróóóóóó:::::: 555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////666666 222222555555000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////333333 444444000000000000000000      FFFFFFtttttt

111111//////222222 666666000000000000000000      FFFFFFtttttt       

111111//////111111 111111000000000000000000000000      FFFFFFtttttt

BBBBBBoooooorrrrrr íííííí ttttttóóóóóóbbbbbbeeeeeellllllssssssõõõõõõnnnnnn      222222555555%%%%%%,,,,,,       hhhhhháááááátttttt llllllaaaaaappppppoooooonnnnnn      555555000000%%%%%%      ffffffeeeeeelllllláááááárrrrrr!!!!!!       333333      mmmmmmeeeeeeggggggjjjjjjeeeeeelllllleeeeeennnnnnééééééssssssttttttõõõõõõllllll

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

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

KKKKKKééééééttttttüüüüüülllllléééééésssssseeeeeessssss

ssssssiiiiiikkkkkkllllllóóóóóóeeeeeerrrrrrnnnnnnyyyyyyõõõõõõ------ttttttrrrrrriiiiiikkkkkkeeeeee

eeeeeellllllaaaaaaddddddóóóóóó

65 lóerõs Hirth motorral,3 tollú65 lóerõs Hirth motorral,3 tollú

Powerfin légcsavarral ,  MagnumPowerfin légcsavarral ,  Magnum

speed 300-as rakétás mentõrendszspeed 300-as rakétás mentõrendsz --

errel, egyben vagy részleteibenerrel, egyben vagy részleteiben

DDDDDDÓÓÓÓÓÓKKKKKKAAAAAA ÁÁÁÁÁÁggggggoooooossssssttttttoooooonnnnnn

((((((333333000000))))))      333333444444888888------888888777777888888666666

PPPPPPUUUUUUMMMMMMIIIIII       

kkkkkkiiiiiisssssskkkkkkuuuuuuttttttyyyyyyáááááákkkkkk      eeeeeellllllaaaaaaddddddóóóóóókkkkkk

A szülõk többszörös díjnyerte-

sek. Az apa ezüstszürke, az

anya gyöngyfehér. Az alom

Nyíregyházán található.

Pilótáknak az útiköltséget

elengedem az árból.

BBBBBBAAAAAALLLLLLOOOOOOGGGGGGHHHHHH ZZZZZZssssssoooooolllllltttttt

((((((000000666666------222222000000))))))       333333222222222222444444------000000888888777777
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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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