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Elõször itthon gyakoroltak,

bosszantva a konzervatív pilóta-

társadalmat, akik akkor még nem

sejtették, hogy klasszis

szárnypróbálgatás, és nem renitens

magamutogatás tanúi. 

Aztán kinõtték magukat. (Vagy

inkább Csolnok emelõterét?)

Tavaly már útra keltek,

Ausztriában gyakoroltak, és

belekóstoltak a profi versenyzésbe.

Idén tavasszal pedig teljes gõzzel

indultak rá az összes elérhetõ rang-

sorolóra, versenyrõl versenyre egyre

jobb helyezéseket értek el és a szezon

végére minden várakozást túlszárnyal-

tak eredményeikkel.

Szólóban, szinkronban egyaránt ki-

emelkedõ teljesítményt produkáltak,

beleadva vitathatatlan tehetségüket és

rengeteg munkát.

Magukért beszélnek az eredményeik:

ez a két kamasz maga mögé utasította a

sportág „nagy öregjeit”.

Keményen dolgoztak, állták

a stresszt a versenyek õrjítõ

pörgésében, amíg utol nem

érte õket a siker. Többnyire

szegényesen, nomád

körülmények között éltek,

utazgattak egyik versenyrõl

a másikra saját félretett

pénzükbõl. Az elsõ ered-

mények után kezdtek felfi-

gyelni rájuk. A nevezetes

SAT TEAM már nem azzal az atyáskodó

barátsággal viszonyul a semmibõl

elõbukkant lelkes fiúkhoz, mint eleinte.

Talán mert már a vesztüket érzik,

veszélyben az elsõség, a tekintély…

Több ernyõgyártó cég is szívesen látná

õket pilótái között, de ennél jóval több

támogatásra volna szükségük a további

sikerek biztosabb eléréséhez. 

– Hogyan készültetek föl egy ilyen komoly

versenyszezonra?
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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.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: TAKÁTS Pál
Halálspirál a Red Bull Vertigón

Hülyegyerekek!... mondták rájuk

sûrû fejcsóválás közepette a

tapasztalt öregpilóták pár évvel

ezelõtt, amikor még tojáshéjjal a

fenekükön, látszólag tisztelet-

lenül, bravúros ernyõkezeléssel

jaszkariztak starthelyeinken. Ezzel

párhuzamosan külföldrõl szivárog-

tak befelé a hírek és a videók

arról, hogy a világ legjobb pilótái

eddig elképzelhetetlen figurákat

csalnak ki az ernyõkbõl. Ekkor,

néhány fiatal mérhetetlen lelke-

sedése nyomán kezdett kibonta-

kozni Magyarországon is a sikló-

ernyõs akrobatika, az egyik legfia-

talabb és legdinamikusabban

fejlõdõ sportág.

Looping?… Nemá!!  Tumbling??…

Kanfasztikus!!... MacTwist??? Aaaz

micuda??? Ma az Infinity a csúcs.

Messzirõl pajkos ugrókötelezés-

nek látszik, valójában egy töké-

letes, végtelen tumbling, amelyet

nagy gravitációs terhelés alatt,

rendkívül precíz ernyõkezeléssel

lehet csak kivitelezni. Nincsen

összesen tíz pilóta kerek e világon,

aki képes lenne rá.

KKKKKKÉÉÉÉÉÉZZZZZZIIIIII GGGGGGáááááábbbbbboooooorrrrrr      ééééééssssss      TTTTTTAAAAAAKKKKKKÁÁÁÁÁÁTTTTTTSSSSSS PPPPPPáááááállllll

SSSSSSoooooofffffftttttt      LLLLLLaaaaaannnnnnddddddiiiiiinnnnnngggggg      AAAAAAccccccrrrrrroooooo      TTTTTTeeeeeeaaaaaammmmmm      

SSSSSS zzzzzz iiiiii nnnnnn kkkkkk rrrrrr oooooo nnnnnn bbbbbb aaaaaa nnnnnn

CSILLAG
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TP: Elsõsorban rengeteg repüléssel.

Csak a gyakorló idõszakban Spanyol-

országban legalább 250 órát töltöttünk

akrózással. Eleinte még próbáltam

vezetni a startkönyvemet, de egy idõ

után belefáradtam és felhagytam vele,

amit ma már kicsit bánok. De a sok

repült óra önmagában még nem lett

volna elég. Olyan célokat tûztünk ki

magunk elé, amik akkor még távolinak

tûntek, majd tudatosan felépített gyakor-

lással igyekeztük tökéletesíteni a

manõvereinket és versenyképes koreo-

gráfiákat összeállítani.

Lépésrõl lépésre haladtunk,

de így sem sikerült elkerülni

azt az 5 mentõernyõdobást…

Ennyiszer kellett tehetetlenül

végignéznünk közvetlen

közelrõl, ahogy a másik az

életéért harcol betekeredve,

befûzõdve, vagy éppen az

ernyõbe csomagolva…

– Hogyan éltétek meg ezeket

a szituációkat?

KG: Emlékszem, amikor

oldalra néztem Pált keresve

magam mellett az egyik

szinkrontumbling után, de

nem volt a helyén. Nyeltem

egy nagyot és akkor láttam

meg 80 m-rel lejjebb az

ernyõjébe gabalyodva,

üstökösként zuhanva a szik-

lák felé. Utólag az a pár

másodperc, amíg kituszkolta

a zsinórok között a men-

tõernyõjét, egy örökkévalóságnak tûnt.

Végre benyílt, láttam, hogy szépen

ereszkedik és gyûjti be az utána lobogó

ernyõt, úgyhogy megkönynyebbülve

indultam a konténervadászatra. Ezek az

esetek pszichésen ugyanannyira

megviselnek mindkettõnket függetlenül

attól, hogy ki a szenvedõ és ki a szemlélõ

fél. Azt hiszem egy jó szinkroncsapat

esetében ez így is van rend-

jén. 

– Hogyan lesz két pilótából

egy jó szinkroncsapat?

TP: Nagyon oda kellett

figyelnünk egymásra, hogy

ne csak a levegõben, de a

földön is jó legyen az

összhang közöttünk. Az,

hogy együtt utaztunk,

együtt ettünk, sokszor egy

sátorban aludtunk, jó kiin-

dulási alap volt, de arra is

kellett figyelni, fõleg

versenyek elõtt, hogy ne

legyen harag, tisztázatlan ellentét közöt-

tünk. Ez szerencsére nem is volt

jellemzõ.

– Úgy tudom, hogy ez az összhang

másoknak is tetszett…

KG: Valóban, több ajánlatot is kap-

tunk, és mostantól az APCO céget fogjuk

erõsíteni. Nem lesz nehéz, mert most egy

olyan acro-ernyõt dobtak piacra, ame-

lyik sokkal stabilabban Infinity-zik, mint

az eddigi legjobb, a G-force. Ez volt az

idei nyár meglepetése. Ugyanakkor

nagyon örülünk, hogy meghívtak min-

ket több bemutatóra is. Így sikerült eljut-

nunk Törökországba és Romániába, ahol

nagy szeretettel fogadtak minket.

– Az utazásotok elõtt azt mondtad, hogy

legalább 2 évre van szükséged az Infinity

megtanulásához. Ehelyett alig több mint 2

hónap elég volt?

TP: Az idei szezonra az egyetlen,

reális célom a Rythmic SAT megtanulása

volt. Ezzel meglepõen gyorsan haladtam

spanyolországi tréningezésünk során és

rövid idõn belül sikerült olyan stabil

szintre fejlesztenem, hogy júliusban az

ausztriai Paranoia versenyen a prog-

ramomba tudtam illeszteni. Ekkor már
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viccelõdtünk Gáborral, hogy most

nyáron megtanuljuk a Rythmic SAT-ot,

télen Dél-Amerikában meg jöhet az

Infinity. Ezután rövid idõvel sikerült a

Rythmic SAT-ot 180 fokig felemelni és 3-

4 kört megtenni Infinity-ben. Ez

hihetetlen érzés volt és ezzel egy teljesen

új dimenzió kezdett megnyílni számom-

ra. A világbajnokság után, Ölüdenizben

egy kisebb, 16 m
2
-es ernyõvel nyílt

lehetõségem tökéletesíteni a manõvert,

és így már tényleg csak rajtam múlt,

hogy hány kört csinálok. Ott 34 volt a

legtöbb eddig amit számoltam. Ennek

segítségével pár nappal késõbb az utolsó

idei világkupa futamon Olaszországban

a 2. helyen végeztem, megelõzve ezzel a

RODRIGUEZ testvéreket és felborítva az

évek óta megszokott papírformát. Azon-

ban mikor ti ezeket a sorokat olvassátok,

Gáborral már javában toljuk a szinkron

Infinity-t! :-)

TP: Ezúton is szeretnénk megköszön-

ni a Szabad Repülõk Szövetségének,

hogy támogatásukkal fedezték a Világ-

bajnokság nevezési költségeinek jelentõs

részét. Reméljük a következõ szezonra

jobb feltételekkel, anyagi háttérrel

készülhetünk majd. 

– Mik a terveitek a közeljövõben?

KG: Mindenek elõtt ellátogatunk a

világ legnagyobb „szabadrepülõ”

találkozójára, a Coupe Icare fesztiválra

Franciaországba. Utána egy ideig Izrael-

ben, az APCO-nál fogunk besegíteni a

fejlesztésbe és minél többet tréningezni.

Ott leszünk október végén az Air Games-

en Törökországban és ha minden jól megy

télire áthúzódunk gyakorolni valahova a

déli féltekére, mondjuk Brazíliába… g

május 25.-28. Acrofolies WAT (Fr)
Synchro 7. hely, Solo: Pál 19,

Gábor 20. hely

május 31.- júni 2. Wagas Festival (Fr)

Organyá (Sp) 12 nap tréning

júni 16.-18. Acrolac (Fr)
Synchro 4. hely, Solo: Pál 10,

Gábor 20. hely.

Organyá (Sp) 24 nap tréning

júli 14.-15 Paranoia (At) Solo: Pál 5, Gábor 11. hely

Organyá (Sp) 21 nap tréning

aug. 10.-13. Acroaria WAT (It) 
Synchro 3. hely, Solo: Pál 4,

Gábor 13. hely

aug. 16.-27.

RedBull Vertigo elsõ 

hivatalos világbajnokság 

(Ch)

Synchro 4. hely, Solo: Pál 7., 

Gábor 17.

aug. 28.-szept.5. Accrox festival (Tr) Acro Show - Ölüdeniz

szept. 6.-10. Adrenalina WAT (It) Solo: Pál 2. hely, Gábor 9. hely 

szept. 16-17 Eagle XC (RO) Acro Show – Poiana Brasov

WAT: World Aerobatics Tour - Világkupa sorozat

.hu
MostantólMostantól

az interneten is!az interneten is!

Kedves Madártársak! LapunkatKedves Madártársak! Lapunkat

a szeptemberi számtóla szeptemberi számtól

kezdõdõen, az interneten iskezdõdõen, az interneten is

olvashatjátok ezentúl.olvashatjátok ezentúl.

A Madártoll portálján minden, a lapban

megjelent cikk megjelenik internetes

tipográfiával; ugyanakkor a sajátos meg-

jelenítési formának megfelelõen, jóval

több képpel és napi frissítéssel! Ezzel–

reményeink szerint –  sporttársaink szé-

lesebb köréhez fognak eljutni a sik-

lórepülés legfrissebb hírei, a versenyek

eredményei, a versenyzõk és pilóták

élményei. Nem titkolt szándékunk az is,

hogy a világháló nyilvánosságán

keresztül olyanokat is megszólítsunk,

akik eddig csak messzirõl nézték

vágyakozva az égben lebegõ ember-

madarakat...

Kérjük, aki tudja, mielõbb nézze meg

a honlapot, és segítsen nekünk a továb-

biakra való felkészülésben azzal, hogy

kitölti vagy az ott található, vagy az itt

mellékelt szavazólapot (utóbbit boríték-

ba téve küldjétek el címünkre: Madártoll,

1550 Bp. Pf. 171.)! Segítségeteket elõre is

köszönik: a szerkesztõk

Kérjük, válaszd ki azKérjük, válaszd ki az

alábbi lehetõségekalábbi lehetõségek

közül, hogy ezentúlközül, hogy ezentúl

hogyan szeretnédhogyan szeretnéd

olvasni a Madártollat!olvasni a Madártollat!

¨ papíron, mint eddig (to-

vábbra is elõfizetem);

¨ az interneten;

¨ elsõsorban papíron, deaz

interneten is (továbbra is

elõfizetem);

¨ elsõsorban az interneten,

de papíron is (továbbra is

elõfizetem);

¨ nem vagyok elõfizetõ, a

klubban fogom olvasni,

mint eddig.
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BB
ár nem érzem igazán azt, hogy ez

egy olyan nagyon nagy esemény

lenne (vagyis a rekord amit még

nem tudom, hogy egyáltalán hitelesítet-

tek-e...), de nem is tudom pontosan

belõni, hogy mi az értéke. Számomra az

volt (közben is.), hogy végre végig tud-

jak/tudtam csinálni egy háziversenyt. És

ez sikerült, aminek nagyon örülök.

Tehát... jó kis tábor volt, nagyrészt

szép idõvel, végül is csak egy komplett

nap esett ki, a többin lehetett repülni, bár

volt olyan is, amin csak lecsúszások

voltak. Az elsõ versenyt persze megint

nem sikerült végigrepülni, csak az elsõ

pont volt meg (Annecy-szindróma...),

mentségemre szolgáljon, hogy a gps nem

az elsõ pontot akarta megrepülni, hanem

a harmadikat. És akkor még nem tud-

tam, hogyan állítom át, hogy az elsõre

menjen, így azt kb-re repültem, és jól túl

is mentem rajta, így nem volt esélyem,

hogy visszakapaszkodjak a Sassóra. Ez

hozott is 120 pontot...

A második versenynapon az FAI-

háromszöget találták ki Tasiék: a start a

Col Rodellán, a déli oldalán volt. Az idõ

bár szép volt, de nem nézett ki olyan

100%-osnak, mert a felhõalap olyan

3000-3200-on volt; a Marmolada viszont

3342 m, ami szintén egyik pont volt és

azért az eddig nem minden nap és nem

mindenkinek sikerült, hogy megmássza

ezt a csúcsot. :-) na az elsõ versenypontot

a levegõben kellett elérni, tehát a feladat

úgy kezdõdött, hogy felmászni a start-

hely feletti sziklára, átrepülni a Sassóra,

kiemelkedni, át a völgyeken a Selláig,

kiemelkedni és utána indulhatott a

verseny, ha mindez sikerült... :-) Sikerült

is valahogy átkeveredni a Sassóra, meg

is másztam és a völgyeken is átjutottam

a Sellához, innen egyébként többek kö-

zött Zsuzsival repültünk együtt. A Sasso

is és a Sella is gyönyörû, úgyhogy

fotóztam is rendesen közben,

pedig van már a Dolomitokról

vagy 100 képem... Mint késõbb

kiderült, a startponthoz nem pon-

tosan ablaknyitáskor értem, és ez

csökkentette az átlagsebességet,

még jobb is lett volna az ered-

mény ha nem fotózok, csak

nyomom. De ezt közben annyira

nem tudtam... Itt még nem

lehetett tudni, hogy meglesz-e

vagy sem.

A Sassótól kezdve egyébként 2600-

3200 m közötti magasságban mentem

végig. A Sella után a Belvedere érin-

tésével átrepültünk a völgyeken, és jó

magasságban megérkeztünk a Marmola-

da oldalába, azt megkerülve a déli olda-

lán tekertünk fel és mentünk be mögéje

egészen a csúcsig. Itt még fotózgattam...

Visszafelé felhõalapon mentünk a nagy

öblös völgyig, amit át kellett

repülni ahhoz a kelet-nyugati

irányú gerinchez, aminek a

végén volt a következõ pont.

Füves hegyoldalakhoz simul-

va repültük végig ezt a ger-

incet, mindenhol tartott kicsit,

de közben volt két pont is,

ahol ki lehetett emelkedni.

Úgyhogy a következõ pont,

ami még Mazinon is túl volt,

viszonylag könnyen elérhetõ

volt.

A legnehezebb szakasz ezután követ-

kezett: a nagy völgy (ebben van Mazin,

Campitello, Canazei) déli oldalán lévõ

gerinceken jöttünk visszafelé, minden

kis termiket használva egészen

Campitello magasságáig, ahol sikerült is

kicsit kiemelkedni, így aztán meg-

kíséreltük a völgyet átszelni keresztben,

a felvonó magasságában. A túloldalon a

SebességrekordSebességrekord

25 km-es háromszögben, aztán25 km-es háromszögben, aztán

LLLLLLeeeeeesssssszzzzzzáááááállllll lllllláááááássssss      aaaaaa
TTTTTTiiiiii llllllttttttooooootttttttttttt       vvvvvvööööööllllllggggggyyyyyybbbbbbeeeeeennnnnn

FORAL Tamás

Fotók: NAGYBALU
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középsõ nagy letöréshez értünk át... és

kezdhettünk girhelni, hogy a starthely-

hez és tovább felmásszunk, a terv szerint

újra a Sassóra kellett volna menni, de

ehhez már nem volt idegem, úgyhogy a

starthely felett kb. 200 m-em volt. Gon-

doltam: ez és amit a közben lévõ ge-

rinceken majd találok, elegendõ lesz a

startpont érintéséhez, és utána egybõl

kidöntve a völgybe visszarepülni a

leszállóba... (Itt Zsuzsi lemaradt, õ

tovább girhelt, majd nagyobb magasság-

ból repülte meg az utolsó pontot.)

De a startpont nem igazán ott volt,

ahol megbeszéltük (illetve gondoltuk),

vagyis a kis tónál; hanem jóval feljebb...

Ez persze akkor derült ki, amikor

néhány völgy után elértem azt a bizo-

nyos gerincet, ami mögött a kis tó van (és

a „tiltott völgy”... Tasiék az eligazításon

figyelmeztettek mindenkit, hogy ide

semmiképp sem szabad leszállni.) És

befordultam jobbra a völgy felé... és a

gps mutatta, hogy még igen messze

vagyok ettõl a ponttól, és távolodom is

tõle... így aztán vissza kellett fordulni és

továbbrepülni a Sella felé, ami kissé

idegessé tett, sok magasságvesztéssel

járt... de ekkor már rég leszoktam a

fotózásról, és már csak egy érdekelt, ha

fára kell szálljak is a végén, hogy elérjem

azt a bizonyos startpontot.

Idegõrlõ percek után ez meg is volt,

fordultam is egybõl a völgybe, és ke-

restem is a mentõ termikeket, de nem jöt-

tek, és nyilvánvaló lett, hogy itt a „tiltott

völgy”-ben kell egy erdei tisztást keres-

nem. Ki is szemeltem egy fentrõl

méretesnek tûnõt, ami a Col Rodella

starthely meredekségével vetekedett; és

elkezdtem „visszaszállni”, ami már

majdnem sikerült, amikor is egy rendes

emelés kb. 5 m magasba vitt, és szemben

velem repült befelé a tisztásra egy másik

ernyõs... Én már azt gondoltam,

összeütközünk, de õ nem a visszaszál-

lás-módszert választotta, hanem egyene-

sen a hegyoldalba repült. Azt hittem, ott

hal meg... ez a sokk aztán segített gyor-

san leszállni. Kiáltottam neki de nem

válaszolt, így aztán rohantam oda.

Kiderült, hogy kutya baja, csak bedugult

a füle és nem hallotta, hogy szólok (egy

német pilóta volt...). Aztán gyorsan

összepakoltunk, és együtt mentünk le

gyalog a hegyrõl Canazeibe és tovább

Campitellóba, a kocsihoz.

Tasiékkal találkoztunk az úton, a

zsákomat elvitték a kisbusszal, és Tasi

megdicsért („Na jól van, gratulá-

lok.”)(!!!), hogy megcsináltam a

versenyt...

Másnap derült ki, hogy új magyar

csúcs (ha hitelesítik, persze), és ennek

nagyon örültem, egész nap fülig ért a

szám... (Azért néha csak belül mosolyog-

tam, tehát nem felragasztott vigyorral jár-

tam keltem.) Zsuzsi 20 perccel utánam volt

második, és kaptam 1000 pontot is... g

Részlet a MagyarRészlet a Magyar

Siklórepülõ SzövetségSiklórepülõ Szövetség

2006. október 12-i elnökségi2006. október 12-i elnökségi

ülésének jegyzõkönyvébõlülésének jegyzõkönyvébõl

„Hitelesítésre beadva: Foral Tamás,

2006.09.21. Sebesség 25 km-es

háromszögben (FFI nemzeti):

Régi rekord: nincs jegyzett rekord

FAI háromszög mérete: 26,4 km

Induló pont: 2482m, 14:19:16

Utolsó pont: 2218m, 16:35:46

500m-en belül van a magas-

ságvesztés.

Idõadat: 02:16:30 

Kérdéses: nincs elõzetes dokumen-

táció

Hitelesített sebesség: 11,6 km/h

Az elnökség rekordként elfogadta.”
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www.siklorepules.hu

A Magyar Siklórepülõ

Szövetség

honlapja 

Minden, ami a szakág

sporttevékenységével

kapcsolatos!

www.hffa.hu

A Szabad Repülõk Szövetségének

honlapja!

Minden, ami az üzemeltetéssel

és a repülésbiztonsággal

kapcsolatos!

Mostantól a Tollban nem, csak a

www.hffa.hu-n olvashatjátok

a Siklórepülõ közlönyt!
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EEEEEEllllllaaaaaaddddddóóóóóó!!!!!!
(((((( aaaaaa nnnnnn yyyyyy aaaaaa gggggg iiiiii       oooooo kkkkkk oooooo kkkkkk       mmmmmm iiiiii aaaaaa tttttt tttttt ))))))

AAAAAAppppppoooooollllll lllllloooooo      CCCCCC111111555555TTTTTTNNNNNN      sssssszzzzzzáááááárrrrrrnnnnnnyyyyyy

(((((( 333333       éééééé vvvvvv eeeeee ssssss ,,,,,,       777777 000000       óóóóóó rrrrrr aaaaaa       rrrrrr eeeeee pppppp üüüüüü llllll tttttt       iiiiii dddddd õõõõõõ vvvvvv eeeeee llllll ))))))

RRRRRRaaaaaacccccceeeeeerrrrrr      GGGGGGTTTTTT      ttttttrrrrrriiiiiikkkkkkeeeeee      (((((( aaaaaa zzzzzz       aaaaaa llllll aaaaaa cccccc ssssss oooooo nnnnnn yyyyyy ))))))       RRRRRRoooooottttttaaaaaaxxxxxx      555555000000333333      mmmmmmoooooottttttoooooorrrrrr

FFFFFF eeeeee llllll úúúúúú jjjjjj íííííí tttttt vvvvvv aaaaaa ,,,,,,       tttttt eeeeee llllll jjjjjj eeeeee ssssss       mmmmmm ûûûûûû ssssss zzzzzz eeeeee rrrrrr eeeeee zzzzzz eeeeee tttttt tttttt ssssss éééééé gggggg gggggg eeeeee llllll ......       ÁÁÁÁÁÁrrrrrraaaaaa::::::       111111,,,,,,555555      MMMMMMFFFFFFtttttt

AAAAAA       pppppp uuuuuu ssssss zzzzzz tttttt aaaaaa cccccc ssssss aaaaaa llllll áááááá dddddd iiiiii       vvvvvv aaaaaa gggggg yyyyyy       aaaaaa       ffffff eeeeee rrrrrr tttttt õõõõõõ ssssss zzzzzz eeeeee nnnnnn tttttt mmmmmm iiiiii kkkkkk llllll óóóóóó ssssss iiiiii       rrrrrr eeeeee pppppp üüüüüü llllll õõõõõõ tttttt éééééé rrrrrr eeeeee nnnnnn       kkkkkk iiiiii pppppp rrrrrr óóóóóó bbbbbb áááááá llllll hhhhhh aaaaaa tttttt óóóóóó ......

TTTTTT eeeeee llllll ......       (((((( cccccc ssssss aaaaaa kkkkkk       eeeeee ssssss tttttt eeeeee ffffff eeeeee llllll éééééé )))))) ::::::       ((((((222222000000))))))       777777777777777777999999------888888111111222222;;;;;;       NNNNNNAAAAAAGGGGGGYYYYYY IIIIIImmmmmmiiiiii

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
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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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MonacoMonaco
TermikrepülõTermikrepülõ

és biztonságtechnikai táborés biztonságtechnikai tábor

2006.2006.
01.27–01.27–

02.03.02.03.

termiktermik

3700037000

bizt.t.bizt.t.

5800058000

Szállás:Szállás:

4-6 fõs4-6 fõs

apartma-apartma-

nokbannokban

Utazás:Utazás:

kisbusz-kisbusz-

szalszal

További információk: www.enairgy.huTovábbi információk: www.enairgy.hu

Részvételi díjak:Részvételi díjak:

A legújabbA legújabb

DHV2-es ernyõDHV2-es ernyõ

AKCIÓBAN:AKCIÓBAN:

Scenic 2Scenic 2 ––––    ––––    DHV1/2(új)DHV1/2(új) ; ; Sport 3Sport 3 – – DHV1/2(új)DHV1/2(új)

Használt  ernyõk márHasznált  ernyõk már

0 Ft-tól!0 Ft-tól!

Új  ernyõk, hátimotorokÚj ernyõk, hátimotorok

részletre is!részletre is!

Háti-Háti-

motorozás!motorozás!

„A hideg„A hideg

nem ok nem ok aa

henyélésre!”henyélésre!”

EnAIRgyEnAIRgy Siklóernyõs Iskola és KlubSiklóernyõs Iskola és Klub
1113 Budapest,  Kondorosi  út 66.1113 Budapest,  Kondorosi  út 66.

E-mail :  enairgyclub@freemail .huE-mail :  enairgyclub@freemail .hu
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