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Közgyûlés után

Szerkesztõ: Kerekes László
Tel.: (20) 364-6921
E-mail: siklorep@aeroclub.hu
Tipográfia: Magyar Bertalan
Tel.: (30) 9642-652
E-mail.: beric@index.hu
Nyomda: Press + Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.
Vezetõ: Tóth Imre

Tervezett megjelentetés havonta, lapzárta az adott hónap 2-a. Kiadványunkat
a hazai szabad repülést támogatók részére küldjük, névre, címre postázva. A
támogatást a fenti címre normál postai
csekken befizetve, vagy az Amatõr
Siklórepülõ Egyesülethez egyéb módon
lehet eljuttatni. Mértéke negyedévre 900
Ft, félévre 1600 Ft, egy évre 3000 Ft.
A címlapon:

Menyhárt Éva Emlékverseny
Fotó: Hegedüs-Nagy Szilvia
A hátlapon:

Magyar siklóernyõsök
Szaúd-Arábiában
Fotó: Szabó Ernõ

Zsembery András

AE 001

2000
áprilisában,
több mint két
éve alakítottunk
egyesületet azzal
a céllal, hogy minél több társunk számára biztosítsuk a sárkányrepülõ, siklóernyõs és motoros könnyûrepülõ
szabadidõ és tömegsport tevékenységhez szükséges feltételeket. Alapvetõ törekvésünk, hogy támogassuk a hazai lajstromozásra nem kötelezett
könnyûrepülõ légijármûvek üzemeltetésének szakmai feltételeit és érdekvédelmét, valamint, hogy megteremtsük,
illetve bõvítsük legális repüléseik lehetõségét.

Amire alakultunk

Ennek legcélszerûbb formája az az európai megoldás, ami a szabadrepülõ sportokat önálló szövetségként mûködteti.
Egyesületünk egy ilyen hazai szövetség
csírájaként ajánlja magát, amelynek tagjai az ország siklóernyõs, sárkányrepülõ
és motoros könnyûrepülõ szakosztályainak tagjai. E szakosztályok egyben egyesületünk szakmai csoportjaiként mûködve, megtartva identitásukat és önálló
mûködésüket a szövetségben egyenlõ
képviselettel rendelkeznének és a dön-

téshozatalban
küldötteik útján
vehetnek részt.
Ahhoz, hogy ezt a formát jelenlegi egyesületi alapszabályunkban is
rögzíthessük, készen állunk egy közgyûlés összehívására abban az esetben, ha
bármelyik könnyûrepülõ szakág mûködési szabályainak megfelelõ többséggel
kinyilvánítja erre való igényét. A legális
mûködéshez azonban szükségünk van a
Magyar Repülõszövetség közgyûlésének támogatására is, mert a hazai Szabad Repülõk Szövetsége tevékenységét
az MRSz tagszervezeteként, összhangban annak alapszabályával kell, hogy
végezze.
Ahhoz, hogy megteremthessük azt,
amire alakultunk, hogy olyan keretekben szolgálhassuk a hazai szabad repülés ügyét, ami hatékonyabb és eredményesebb munkát biztosít, kérjük valamennyi motoros és motor nélküli siklóernyõs, sárkányos és merevszárnyú pilótatársunk támogatását és szavazatát a
szükséges fórumokon.
Budapest 2002. május 29.
az Amatõr Siklórepülõk Egyesületének
vezetõsége
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Hirdetésfelvétel: Pinczés-Balog Attila
Tel.: (20) 9648-335
(1) 2490-007
E-mail: xatesz@freemail.hu

Papírmunka

A hazai szabad repülõk lapja
Postacím:
Amatõr Siklórepülõ Egyesület
1550 Budapest, Pf. 59.

Kedves Pilótatársak! Nem jó, hogy a lehetõségeinkhez képest kb. fele számban jelentünk
meg a közgyûlésen. De ez több, mint valaha is
volt, és évrõl évre érezhetõ, mérhetõ a növekvõ
siklórepülõ arány az MRSZ-közgyûlésben.
Sajnos, az MRSZ vezetõségének sikerült ismét az utolsó pillanatban tudatnia az érdekeltekkel, hogy mikor lesz a közgyûlés. Sikerült
olyan hiányosan ellátni dokumentumokkal a
küldötteket, hogy érdemi döntés most se születhessen. Pl.: nem könnyû hozzáférni a legutolsó alapszabályhoz, amit módosítani szeretnénk. Az idõ rövidsége miatt komoly érdekegyeztetésre nem volt mód az érintett szakágak
között a közgyûlés elõtt . Nagyon fontos kérdésekben kellett a döntést elhalasztanunk egy
õszi RENDKÍVÜLI közgyûlésre.
Addig igyekszünk az érdekelt (siklóernyõs,
sárkányos, hõlégballonos, ejtõernyõs) szakágak képviselõivel olyan programmal elõállni,
ami már nem halogatható tovább.
Látva és tapasztalva az MRSZ vezetõség hibázásait, lekezelõ hozzáállását, amivel az egész
2001-2002-es évadban viszonyultak a siklórepüléshez, nem volt meglepõ, hogy idõnként parázs viták alakultak ki a parlamentáris formák
felrúgása mellett. Kissé emelt hangú hozzászólásainkkal, remélem, egyértelmûvé tettük az
MRSZ vezetõsége számára, hogy nem csak
botkormányosok vannak a világon. Sõt, a tagdíjbefizetések  és evvel az érdekeltek  arányát tekintve igen komoly szavunk kell legyen a
jövõben a vezetõségi döntések meghozatalánál. Ezt szeretnénk elérni az alapszabály módosításával és a mi érdekeinket képviselõ emberek vezetõségbe történõ beszavazásával.
Ehhez kérem segítségeteket az õszi (szept.
15-ig megtartandó és aug. 20-ig kihirdetendõ)
rendkívüli közgyûlésen való minél magasabb
számú részvétellel.
Tisztelettel, jó repüléseket mindenkinek:

Sziasztok, van egy jó hírem meg
egy rossz... Melyikkel kezdjem? Mielõtt továbbolvasnátok, azelõtt
mondom: nem érdemes megállni a
következõ két sor puszta eredményénél, hanem olvassátok végig a
teljes levelet, mielõtt véleményt
mondtok. A jó, hogy megkaptuk a
választ a pilisi starthely kérelmünkre. A rosszat kitalálhatjátok (megfejtés: nem kaptuk meg az engedélyt a beadott szabályozásnak
megfelelõen).
Szerencsére nem ennyire fekete-fehér
a világ. Annak ellenére, hogy nem engedélyezték, hosszan taglalják, hogy
mit tartanának elképzelhetõnek. Én
eddig azt mondtam mindenkinek,
hogy menjen nyugodtan a Pilisre, csak
udvariasan, lehetõleg gyalog, mert ha
nem vagyunk ott, nem érzik a problémát. Most viszont szeretném összefoglalni, hogy én merre látom a további
lehetõségeket, és hogy miben kérem a
segítségeteket.
Nyitottak a természetvédõk eseti
engedély kiadására. Azaz, ha mint
starthelykezelõ kérvényezem, hogy
szeretnénk a  teszemazt  szeptember
7-i hétvégén 20-an felmenni és repülni, 2-3 héten belül megkapnánk a választ, hogy OK. Ez viszont szerintem
nem eredmény, inkább ellenkezõ hatást érhetik el vele, csak a gond lenne.
Amit viszont megtehetünk, hogy a
szintén a természetvédõkkel kidolgozott Éles-kõ nevû ideiglenes felszállóhelyet (a starthely szótól feláll a szõr a

hátukon) használhatóvá tesszük. Erre
az lesz a mód, hogy velük együtt kialakítjuk (az erdészet segítségével),
pont azért, hogy az általuk javasolt
eseti engedélyek kiadhatók legyenek.
Erre szeptember elején fogunk egy napot keríteni, amikor a hatósággal
együtt kitágítjuk az Éles-kõ starthelyet.
Ezt várjátok meg, amíg ezt végigvisszük; addig kérem a türelmeteket,
és lehetõleg ne használjátok a keleti
oldalt (a délnyugati oldal az autós feljutástól eltekintve problémamentesnek látszik, oda menjetek fel gyalog és
repüljetek jókat).
Ha ez megvan, akkor véleményem
szerint két dologra kellene ügyelnünk.
Az egyik, hogy lehetõleg ne autóval
menjünk fel (a sorompón keresztül a
betonúton), ez nem jó hír a lustáknak,
de szerintem sajnos szükséges ahhoz,
hogy eredményeket érjünk el.
A másik, hogy amint az Éles-kõ
starthely használhatóvá válik, SENKI
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE HASZNÁLJA A RÉGI KELETI STARTHELYET (magyar husángos).
Szerintem, ha ezt a két dolgot betartjuk majd, akkor gyakorlatilag megszûnnek a problémaforrások, és nyitottá válnak egy mindenki számára
használható starthely létrehozására.
Nekem úgy tûnt, hogy mostanában
a levelezõlisták hangulata kifejezetten
jó, így feltenném a kérdést, mi a véleményetek, meg tudjuk csinálni?
Perec
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Pilis, avagy
egy jó és egy rossz hír

Papírmunka

Papírmunka
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A verseny rendezõje: Pécsi Sárkányrepülõ Klub, a Cumulus SE, az ASE és az ország sárkányrepülõinek összefogásával.
Versenyigazgató: Buzády György, PSK
Repülésvezetõ: Regõs Csaba, Dunaferr RK.
Meteor, feladatkitûzés: Kerekes László, PSK
Startszolgálat: Dobrocsi Kálmán, Cumulus SE.; Dobrocsi Kálmánné; Kerekes Nóra, ASE; Tóth
Zsuzsanna, ASE
Értékelés: Burkus Ferenc, PSK; Drexler Péter, PSK
Célbíró: Pincés-Balog Attila, Cumulus SE
Visszaszállítás: Wugrik László, PSK
Regisztráció: Kerekes László, PSK
Gazdasági ügyek: Jankovics Ilona, PSK
Zsûri: a verseny kezdetén, a versenyzõk közül kerül megválasztásra.
Vontató pilóták: Bartalovits József (Kvakk kapitány), Nyíregyházi LE; Hámori György, MALÉV;
Hámori Tibor, MALÉV; Rigó Pál, Cumulus SE; Szabó László, Gyöngyös; Drexler Péter, PSK
A verseny célja: Megteremteni az esélyegyenlõséget a versenyzésben, lehetõséget nyújtani a
résztvevõknek kiemelkedõ repülõ teljesítmények eléréséhez,nemzeti,-nemzetközi rekordok felállításához. Példát mutatni a repülõ utánpótlás részére a szervezett repülés körülményeinek kialakításából, lehetõséget teremteni a tanulásra, tapasztalatszerzésre. A verseny gyõztese egyben a Sárkányrepülés 2002 év bajnoka címet nyeri el. Felmérni a versenyzõk felkészültségi
fokát, és az eredmények függvényében kialakítani következõ évre az aktuális válogatott keret
résztvevõit. A verseny alatt bemutatni a közönségnek a légisport szépségeit, ezen keresztül új
tagokat toborozni, a repülõ emberek táborát bõvíteni.
A bajnokság idõbeosztása:
Július 19-20.: beérkezések, regisztráció, edzõrepülések
Július 21. 1000: A bajnokság ünnepélyes megnyitója
Július 2127.: Versenynapok
Július 27. este: Közös vacsora
Július 28. 1000: Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás, a verseny zárása.
A verseny nevezési feltételei: egészségügyi alkalmasság; érvényes MRSz licence; PII.jogosítás; légialkalmas és nyilvántartott légijármû; vontathatói jogosítás; megfelelõ kioldó; regisztráció; befizetett nevezési díj.
Nevezési díj: a 2002 évi válogatott keret elsõ 5 versenyzõje részére nevezési díj nincs! Az elsõ 25 befizetés nevezési díja 25.000 Ft. A 26. befizetéstõl 35.000 Ft. Az elsõ 25 nevezést a
postai befizetés sorrendjében állapítjuk meg. A 26-tól érkezett nevezéseket kiértesítjük, a nevezési díj különbözetét ez esetben a regisztrációnál kell kiegyenlíteni!
A nevezési díj magában foglalja: a campingezést a pogányi reptéren, (vizesblokk, hideg-melegvíz, villanyhasználat), a kísérõk részére külön díjat nem számítunk fel. A gépek hangári

(csukva) elhelyezését, a rendezési költséget, naponta egy vontatást és a hazaszállítás költségét is. A motorosgépeket nyitva tárolva a hangárban. Rendezõk, vontatópilóták részére a körletben szállást és napi kétszeri étkezés költségét is.
A nevezés módja: a nevezési díjat - kizárólag belföldi, piros postautalványon - a Pécsi Sárkányrepülõ Klub; Pécs, Esztergár L. u. 5/b. 7633. címre kel föladni. Az utalvány hátoldalán,
a közlemények rovatban kell feltüntetni a versenyzõ és a klub nevét.
A nevezési határidõ: 2002. július 15. - postai pénzbeérkezés szerint! A helyszínen csak a különbözet fizetésére van lehetõség !
A feladatok értékelése: GPS szerint, távigazoló lappal. Fotót elfogadni nem tudunk!
A teljesítmények értékelése az alábbi képlet szerint :
P = 1000/sqrt(Ntáv/Nnev*(L-10/Lmax)+800*sqrt(Ncél/Ntáv)*(Tmin/T)*3
A verseny díjazása: egyéniben az I-III. helyezettek, valamint csapatban az I-III. helyezettek.
Csapatversenyben egy klubból maximum 4 fõ nevezhetõ, akikbõl a legjobb három eredményt
vesszük figyelembe. Egy csapatba csak egy klub versenyzõi nevezhetõk, melyet a regisztrációnál kell megjelölni.
Tervezett feladatok: céltáv sebességértékeléssel; háromszögrepülés sebességrepüléssel;törtvonalú céltáv sebességértékeléssel.
Rádiókapcsolat: a verseny alatt AM rádió - 126.9 MHz.
Kizáró okok: a megjelenés a regisztráció zárásáig kötelezõ! Amennyiben a versenyzõ a regisztráció zárásáig nem jelenik meg, úgy a versenybõl kzárja magát, függetlenül attól, hogy a nevezési díjat befizette, vagy sem. Amennyiben a kizárt versenyzõ az elsõ 25 között van, úgy a
helyére a 26. nevezõ kerül és visszakapja a nevezési díj befizetett különbözetét.
A versenykiírásban nem szereplõ további részleteket a regisztrációkor átvehetõ Helyi

UL-szakág
vezetõi körlevél
Tájékoztatom az MRSz üzemeltetési
körébe tartozó szakosztályokat, klubokat valamint egyesületeket, hogy
az MRSz UL szakág A1 kategóriájában (motoros sárkány) bevezetésre
kerül a PILÓTA 2 jogosítás.
A SES P2 jogosítás feltételei: betöltött 18.
életév; 2 éves pilóta képesítés; pilótaként
50 repült óra a kategóriában A P2 vizsga
során a vezetõ pilóta ellenõrizni köteles:
20-szor 50 méteres box felett 300 méteren leállított motorral, segítség nélküli
boksz-ba történõ leszállást.

A P2 jogosítással rendelkezõ jogosult a kategóriájában másodmagával repülést folytatni. A jogosítás két éves
idõtartamra szól és újabb a fenti követelmények szerinti vizsgával lehet megújítani. A jogosítást a startkönyv hivatalos bejegyzések rovatába kell bejegyezni.
Kérem a vezetõ pilótákat, hogy a kiadott jogosításokról haladéktalanul értesítsék a szakágvezetõt.
Budapest 2002. június 3.
Kovács József

UL szakágvezetõ
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Sárkányrepülõ Nemzeti Bajnokság
Pécs-Pogány reptér 2002.július 19-28.

Verseny

Verseny
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Név
Nizner Ferdinand
Borovszky Gergely
Kutasi Ferenc
Kunik Jozef
Medák Tamás
Takácsy Géza
Dropko Eduard
Gruber Ferenc
Pásztor Ottó
Lázár Olga
Sladky Juraj
Szerda László
Újhelyi Balázs
Kecskés Péter
Mészáros Ferenc
Kmetykó János
Dr. Kövesdi József
Borbély Tibor
Vágány András
Majoross István
Gergely Sándor
Kerekes László
Kovács Endre
Vitkovszki József
Horváth Zoltán
Táskai Ferenc
Szabó Gábor
Gyurkovics Ferenc

Típus
Xtralite
Ramair
Stalker
Stealth
XS
XS
Klassic
Sensor
Stalker
Xtralite
Ramair
XS
XS
Klassic
HP AT
Ramair
Xtralite
Klassic
Klassic
K4
Topless
WW Sport
H5
K4
Klassic
K4
MoyesLS5
Stealth

Csapat
Szlovákia
CSE
MALÉV A
Szlovákia
MALÉV A
MSE
Szlovákia
Borsodi RK
Felbujtó
KVASZ
Szlovákia
MALÉV A
PSE
MSE
Vasmadarak
KVASZ
KVASZ
PSK
Vasmadarak
MALÉV A
Felbujtó
PSK
Felbujtó
MALÉV B
MALÉV B
MALÉV B
Vasmadarak
Nyíregyháza

Pont
2850
2720
2560
2355
2123
1590
1441
1390
1196
1137
1103
1099
1000
988
964
862
786
634
625
564
551
541
352
253
100
90
52
0

Gondolatok
egy emlékverseny kapcsán
Állunk a repülõtér várójában. Az üvegfalak mögött eltûnik Rita, a miskolci
lány, aki nagy utat tett meg, hogy hazalátogasson, hiszen a világ másik felérõl, Amerikából érkezett. Integetünk, de a repülõgép indulásáig már
csak pár perc van, nem látom Rita
szõke fejét. A fények törésében keresem a szõke fürtöket, hiszen a visszaintegetõ ember vissza is tér újra hamarosan
Magasba emelve a kezem integetek, körülöttem sok ismerõs arc, integetõ kezek, és a
pultok takarása mögül újra
meglátjuk a két lányt, egyikük
vállán még a panyókára vetett
nemzeti lobogó, hamiskás mosolyát, mint mindig, szája
szegletébe rejti, szemében az
állandó huncut ígéret: Ha
visszajövök, jó hírt hozok
megint!, majd õ is integet, és
eltûnnek a repülõtér paravánja mögött. Mellettem áll Éva
mamája, kétségbeesve rám
néz és azt kérdezi: Ugye
visszajönnek, Guriga?
Hát persze hogy visszajönnek, jókat repülnek, azután itt
lesznek megint. Csak ide ruccantak Ausztráliába, nem kell
õket félteni
Hirtelen kiürül a váró, mellettem szipog Zsuzsi, elment Rita, mint oly sokszor, és most
megint nem látjuk majd soká-

ig. Hiányozni fog. Befejezõdött az Évike
emlékére rendezett verseny, amelyen
másfél hét minden napján rá emlékeztem, földön és levegõben, egyedül, vagy
épp a zajos versenyközeg forgatagában.
Már a legelején megindult az emlékek véget nem érõ áradata. Az idõjárás
kiszámíthatatlanul játszott velem, borult
ég esõre hajló függönyei bírtak a versenynap eltörlésére. A harmadik elvesztett napon amint kimondtam a végsõ
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Végeredmény:
Menyhárt Éva Emlékverseny

Lég-tér

Lég-tér

6

szót Ma sem repülünk! a felhõk gyorsított felvételben oszlottak szét, és a pilóták könnyed edzõrepülésbe fogtak, és
órákat a levegõben maradtak estig. Láttam én már ilyet!
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Nizner Ferdinand, a gyõztes

Itt Dunaújvárosban volt az elsõ Nõi EB.
Akármerre nézek, különféle irányok
mind egy-egy Éva-rekord irányai, erre
indult a ma is érvényes hurokban repült
rekordja, arra indult céltáv rekordot
dönteni, és emerrõl érkezett be a nõi háromszög rekordját befejezve. Esténként
az eget néztük, a lemenõ napot, amely itt
Dunaújvárosban szebb, mint a világon
bárhol. Ezen a versenyen minden nap,
minden este láttuk a szellemet az alkonyi égrõl integetni.
Meli mamája rám szól, hogy nagy a hajam, levágja, ha gondolom. Ahogy a hirtelen teremtett fodrászszékbe ülök, megjelenik elõttem a kis fodrászüzlet, ahol a
két lány elutazás

elõtt még kicsinosíttatta magát. Csak
úgy ragyogtak! Melinda akkor még nem
tudta, hogy Õ is válogatott lesz, és hogy
Hajdúszoboszlón a már négytagú csapat
legeredményesebbjeként Éva elé ugrik a
sorban.
Végre a 2. Menyhárt Éva emlékverseny
elkezdõdött. Itt vagyunk majd egy hete,
és megannyi emlék zakatol körülöttünk,
verseny meg még semmi se volt. Az idõ
nem túl biztató, de nem késleltetjük tovább, indul a start. A hátsó sorból nézem
és nagyon kishitû vagyok. Félreállok,
mert a boly nem úgy emelkedik, ahogyan én arra számítottam. Azt hittem
egyértelmûbb idõ lesz. Jópáran lepadlóznak, míg a távolban a kurzus felõl zivatarképzõdés látszik. Azután a szlovák
pilóta a levegõbõl
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Japánban a nõi VB színhelyén vagyunk.
Az ég borult, a versenyzõk fáznak, Éva
és Rita a japán nyelv szépségeivel bajlódnak, én meg a francia csapatvezetõvel értetlenkedek, nem lesz itt repülés.
A helyiek azonban kiírják a napot, és
megkezdõdik a Pilis méretû hegy sárkányokkal való beterítése. Én nem igazán hiszek a jó idõben, de a rangsor szerinti nyitásrend miatt Rita rossz pozícióban hátul van, ezért sürgetem, hogy
siessen mielõbb a startfolyosóba állni.
Nem sok reményt látok a jó idõre, mindenki a másikat nézi, és amikor az
esélytelenebb magyar lány a folyosóba lép és elindul
a

starthely felé, többen bizonytalanul követik. Rita még a hegyorom közelébe
sem ér, amikor a rohamosan tisztuló égbolt napenergiája beteríti a környéket,
és mire Éva is a folyosóba lép vagy
huszan elétolakodnak. Végül Rita startol jobb pozícióban, kockáztatásunknak
köszönhetõen, és a megragadott termikkel nyolcan szépen agyonverik a
mezõnyt. Éva a startfolyosóba tolult
második vonallal már nem éri be õket.
Amikor a távról beérkeznek, mégis
mindkettõjük szemén ragyog a siker,
ezen a versenyen Éva nélkül nincs Rita,
Rita nélkül nincs Éva, csak egy kicsiny
magyar csapat van formaruhában, mindenhol együtt és mindvégig egymásért.
Felvéve a harcot a hatfõs csapatokkal is.

Lég-tér

Lég-tér

8

Még szinte kezdõ pilóta volt a lány, amikor az egri verseny rendezõi nem fújták
le a zivataros napot. Éva eleinte élvezte a
sima és gyors emelkedést. De azután eltûnt a talaj és szürke köd vette körül, a
levegõ rázósabb lett, a sárkány irányíthatatlanabb. A magasságmérõ csak forgott gyorsan felfelé, míg kb. ötezer méter körül befagyott. Dermesztõ hideg,
jégverés, és kapaszkodás után Éva lukat
talált a felhõben, amiben földig spirálozva a miskolci Avas hegyen leszállt. Az
elsõ embernek, aki megszólította, a nyakába borult. Elfagyott csuklóval, jégesõtõl összevert vállal, aránylag épen úszta
meg a veszélyes kalandot.
A sokszor elmesélt, megírt eset tanulságait ma már minden pilóta betéve tudja.
Hadd menjen a verseny, bízhatunk piló-

táinkban, ésszel és biztonságosan fognak repülni. A rendezõk engedték az elsõ napot, és nem volt rossz döntés, bár
az aznapi majd 80 km-es háromszög elsõ
két szárát csak Medák Tomi teljesítette,
de az elsõ szektorban terpeszkedõ zivatar nem engedte, hogy érvényes fordulót
csináljon. Így csak csekély elõnnyel zárta a napot. Senki sem volt igazi veszélyben, de ez nem lehet tanulság a jövõ zivataraira, hiszen itt mindenkire vigyázott egy angyal
A második napon a teljesen feleslegesen
légteret foglaló Ferihegyi TMA-részt kerülve, töréssel kitûztük a Farkashegyi repülõteret. S bár a szél a TMA-ba fújt, ketten mégis törték az útvonalat és célbaértek: az egyikük a tavalyi gyõztes
Kisboró, és az idén végül legjobbként
végzett Szlovák Nízner Feró.
Farkashegy .
Guriga, olyan jó lenne, ha délutánon-

Másnap a dunaújvárosi lehetõségeinket
elfújta a szél és közben a Duna túloldalán dúlt a légiháború. Volt már ilyen,
ugyanitt a '96-os EB elõtti angol liga
egyik versenynapján (pedig akkor még
nem voltunk NATO-ország), északatlanti gyakorlat miatt a teljes mezõnynek
le kellett költöznie Õcsénybe. Ki voltunk
utálva a saját országunkból. Hogy lehet
ez? kérdezte Éva, nem értette, idegen
hatalmak még mindig hogyan foglalhatják el ezt a kevés kis szabad légteret, ami
nekünk itthon jut. Hiszen Amerika
olyan nagy, miért pont ezt a kis teret kell
nekik tõlünk elvenniük?.
Aznap hatalmas háromszöget tûztünk ki, Évike akkorát repült, hogy csak
estére szedtük össze. Csillogó szemmel
mesélte hol és hova szállt, miközben a
MALÉV mikrobuszában zsúfolódtunk,
ahogyan azt már megszoktuk.
A harmadik versenynapra végre kaptunk egy kompromisszum légteret. A

szél északnyugati, irány töréssel Szeged.
Ahová Évikének sosem sikerült célbaérnie. Most azonban megtette ezt Mészáros Ferivel, a szlovák Kunikkal, Szakócával, Gézával és Medák Tomival. Velük volt bizonyára.
A nõi szabadtávrekord 93-as keltezésû.
Szalkszentmártonban maroknyi magyar
vett részt az elsõ légivontatásos világkupán, amely nem a legnagyobb, de mindenképp a légivontatás létjogosultságát
bizonyító verseny volt. Itt kapaszkodott
el Évike Stalkerével, és repült 113 kilométert, de nem ért be Szegedre, csupán
megközelítenie sikerült. Ez a rekord azóta is él. Bertókkal és Hegyivel együtt
hármukat visszaszállítva éjjel érkeztünk
vissza a hosszú távról. Irigyeltem õket.
Három remek pilóta, jó csapat nagyszerû lehetõségekkel. Hányszor utaztam
velük, hoztam õket távról, vagy jöttünk
együtt egy jó repülés után. Évikének remek iskolát jelentettek, az élversenyzõvé
válás útján.
Szeged után egy csákvári céltáv volt a feladat Dunaújból. Jó kis oldalszeles, fûrészelõs megint. Ezen a napon nem volt célba érõ, de a napot Boróka nyerte, mint
egyszer azon a versenyen pár éve, amikor
Melindával együtt közösen érték el a célt.
Most úgy tûnik egy másik célt tûztek ki
közösen, és úgy tûnik, elérik azt is
Szerettem volna egy Kecskédet kiírni inkább. De tudtam, csak a nosztalgia diktálná ezt a szintén teljesíthetetlen távot.
Volt egyszer egy verseny, amikor Évike
itt majdnem Nemzeti Bajnok lett. Azt a
versenyt is Szakóca (Kutasi Ferenc)
nyerte, akárcsak ezt most (a magyar
változatot). Akkor Éva, Csiga, és talán
Gruber Feri is beérkeztek Kecskédre.
Akik akkor ott a kecskédi repülõtéren
gyakoroltak, nem jutottak sehova. Dög-
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jelzi, a startkapunál a zivatarfelhõ útját
állja a pilótáknak. Negyedszer is töröljük a napot?

ként innen Budaörsrõl gyakorolhatnánk
a vontatást!  ezt Éva egy esti kondi futás végén a budai hegyekben egy Budaörsre nézõ tisztáson sóhajtotta. Végül a
farkashegyiek voltak olyan kedvesek és
megengedték, hogy a magyarországi
Nõi VB-re készülést Éva ötlete alapján
végezhessük. A MALÉV Repülõklub gálánsan kölcsönzött egy kis motoros vontatósárkányt és Melindával hármasban
nap mint nap megjelentünk a fahegyi
reptéren, gépeink nyitva vártak, én begyújtottam a motort és mire az ellenõrzõt lerepültem, a lányok már beöltözve
vártak, hogy az ország egyik legszebb
panorámája tárulhasson eléjük, Budapest sok száz méterrõl, a budai hegyek
felett
tekeregve.
Nem
is
volt
Hajdúszoboszlón
vontatástechnikai
problémánk! A két lány igazi kemény
sportfelkészülést folytatott, hála Éva kivitelezhetetlennek tûnõ ötletének
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Ezen a versenyen
egyikük a magyar
mezõny hatodikjaként végzett. Egy igazi vitorlázó pilóta, aki
túl a hatvanadik
ötóráján, végig profi
teljesítményt nyújtott.
Vajon tudja-e, milyen
hihetetlen tisztelettel
tekintett rá mindig
Évike valahányszor
egy-egy táborban találkoztak, vagy amikor egy-egy vitorlázórepülõ történetét
ámulva meghallgathattuk. Én tudom.
Ez a kiváló repülõ ember kapta a verseny különdíját, amit Rózsahegyi Rita
ajánlott fel. Évike klubja egy éjjel találkozhatott a tündérrel, álmot láttak és így
a legméltóbb kézbe adhatták a jelképes
100 dollárt.

Mint ahogy már írtam róla, ez a verseny a 2002.08.11-08.19-ig rendezésre kerülõ EB válogató és felkészítõ
versenye volt. Válogató azért, mert
nekünk motorosoknak még nincs
rangsorunk, nem is lehet, hiszen idáig papíron nem is léteztünk és a tavalyi gödöllõi találkozó elõtt még azt
sem tudtuk egymásról, hogy ki hol repül és mivel. Felkészítõ meg azért,
mert ahogy én látom, a hazai pilóták
mind egytõl egyig csillagok a maguk
kis szemétdombján , de csak ott, és
csak úgy ahogy õk megszokták.
A verseny utolsó napja szegedi céltáv
volt egy furcsa, okklúzió-szerûen bezárt
frontok közötti idõjárásban. Most végre
a nagyok is lejöttek hasítani, és a napot
Ujhelyi Balázs nyerte, egyedül õ ért célba legújabb gépével. Azután este a szokásos Nagylaci-búcsúgulyás, másnap
díjkiosztó  ahol kiderült számomra,
hogy mi a verseny végeredménye , s
végül a búcsúzások, csak most Arabtól,
a dunaúji repülõtér vezetõjétõl nem Évikével az oldalamon búcsúzok.
Õ már megint úton van. És most itt állok a ferihegyi repülõtér nemzetközi
várójában; és a fények törésében keresem a szõke fürtöket, hiszen a visszaintegetõ ember vissza is tér újra hamarosan.
Ha máskor nem, hát jövõre látjuk újra Dunaújvárosban

Pásztor Ottó kezébe.

Guriga
Fotók: Hegedüs-Nagy Szilvia

Az egyik csak termikel álló motorral, de
fel sem száll, ha gyenge az idõ; a másik
még nem repült húsz méternél magasabban, azt is csak este a szúnyogokkal;
a harmadik túrázgat nyugisan csak magának; egy másik meg csak a közönségnek repül látványosan.
De a verseny, az valami más. Nem lehet versenyre felkészülni máshol, csak
versenyen. Lehet edzeni a feladatokra, de
az ide elengedhetetlen versenylázra nem.
Szoktam mondani, hogy öreg Bírónak
mindig igaza van, és lám, most is bizonyítottam! A három naposra gyúrt versenyen
toronymagasat fejlõdött a társaság, akkorát, amit még én sem mertem remélni.
Az egész versenyt az 1999-es matkópusztai VB mintájára próbáltam rendezni, ugyanazokkal a feladatokkal, de az
edzés miatt keményebb idõben. Ez azt
jelenti, hogy a VB-n egy sebességi háromszöget például 8-10-ig nyitva tartó
ablakkal lehetett megkezdeni, ezt én eltoltam 12-13.30-ig, mondván, had szok-

ták a fiuk a termiket! Aztán szokták is!
Hogy mennyire, az az eredményeken
stopperrel mérhetõ volt.
Az elsõ feladat már hagyományosan
precíziós feladat és leszállás volt. A felszálláshoz bõven volt szél, így az mindenkinek egyformán jól sikerült, viszont
a célra szállásnál már sok volt, és a buborékok is elindultak. Ekkor csak a recski
Farkas Tibi remekelt. Még aznap délben
kiírtuk a második feladatot, egy harminc
kilométeres sebességi hurkot, ahol elkeserítõ eredmény született. Az idõ határeset volt, ha nem versenyrõl van szó, fel
sem szálltunk volna. Ezért mondtam,
hogy versenyre csak versenyen lehet felkészülni. Erõs volt a szembe szél, dél
volt, sütött a nap, ugráltak a 3-4 méteres
induló buborékok, tekergették az ernyõt,
és nyomni kellett a lábtaposót.
Elsõnek szálltam fel, hogy húzzam
magam mögött a bolyt, de nem jöttek.
Bekaptam két fél csukást, estem-keltem,
de úgy éreztem nagyon jól haladok az
elsõ faluig. Az új motorom  ami még be
sem volt járatva  beszorult, és le kellett
szállnom. Nyilvánvalóan nulla pont. Jött
egy homokos kocsi, lestoppoltam, feltettük a száraz szénára a forró benzines háti motort és már haladtam is be a faluba.
Láttam a fejem felett elrepülni Farkas Tibit, pont ott kapott be egy negyedes csukást, de nyomta tovább. Õ egy igazi versenyzõ alkat, számítanék rá a válogatott
keretben. Sajnálom, hogy késõbb a versenyt fel kellett adnia, mert az õ motorja
is a szó szoros értelemben szétesett.
Gíbert Miki  aki a végül megnyerte a
versenyt  itt még bekapott alacsonyan
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Elsõ Magyar Segédmotoros
Siklóernyõs Bajnokság,
2002. május 23-26.

lött idõ van, nem lehet itt távot repülni
 mondogatták. Azután beesett néhány
sárkány több, mint
80 kilométerrõl. Köztük egy lány
Akkor elmentek
és összeszedték az
állaikat a földrõl.
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VI.
250
0
0
250
Bácska
Hegedüs Román

0

0

0

V.
838
30
0
300
Laczkovits László BSE

0

232

276

IV.
1978,7
0
0
420
Eger
Farkas Tibor

1000

336,7

222

III.
2981
1000
1000
Bácska
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250

0

391

340

II.
2981,2
877,2
614
Bácska
Major János

250

0

240
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641
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Gibert Miklós
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Navigáció
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lassú
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7 pont
szög
hurok
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leszállás
35 km
35 km
32 km
anyaggal
s
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gadtunk neki, de legalább már elég jó
idõt repült.
Az állómotoros termikszámot Major
Jani toronymagasan nyerte. Két liter
benzinnel több, mint két és fél órát repült. Az erre kapott ezer pontjának köszönheti második helyét  viszont gyengét dobott a klasszikus gyors-lassú
számban, ahol külön van pontozva a
leggyorsabb sebesség, aztán a leghosszabb, és dupla ponttal a kettõ közötti különbség.
A legkiegyensúlyozottabb, legmegbízhatóbb motorral repült pilóta Gíbert
Miki volt, aki megérdemelten vitte az elsõ díjat. Én magam pedig csak annak köszönhetem a harmadik helyet, hogy a tavalyi nagyon megbízható, de nagyon
gyenge tartalék motorommal folytatni
tudtam a versenyt. Más lett volna az
eredmény, ha Tibinek nem esik szét a
motorja, na meg ha nem a feladat közepén szorul be az enyém, és egész más, ha
a többi pilóta is eljön !
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egy felest, és egyszerûen leesett. Egy-két
karcolással megúszta.
Major Jani, aki végül második lett, ezt
látva leszállt, és visszagyalogolt a reptérre.
Hegedûs Román is már a levegõben
volt, látta az eseményeket, õ is megkapta a magáét, de lustasága nagyobb volt
félelménél, megfordult és visszarepült.
Laczkovics Laci mindezt még a földrõl nézte, és a tõle megszokott pókerarccal csak annyit mondott én ezt talán kihagynám. Este még hozzátette: talán
én tettem jól  Belé nem lehetett versenylázat oltani.
Nos a verseny végére ez a szánalmas
társulat úgy megedzõdött, hogy még keményebb idõben nyomták a lábtaposót,
és 45 km-es háromszögön alig tudtam
rájuk verni pár percet.
Volt még navigáció, tíz azonosított
pontot kellett felderíteni. Ezekkel csak
Laczkovics Lacinak volt némi problémája. Kis jóindulattal a tízbõl kettõt elfo-

Viszont aki segédmotoros ernyõvel
szeretne versenyezni, annak tudomásul kell vennie, hogy mint a F1-ben, itt
sem csak a pilótatudás számít. A technikai még talán fontosabb. Persze nem
utolsó sorban az elszántság és áldozatkészség. Kubicsek Attila is esélyesnek
számított, de munkája miatt nem tudott indulni, pedig elõzetesen nevezett. Bagi Zsolt szintén, Ambrózi Petit
pedig nem értettem! Benevezett, de
nem jött el, viszont telefonon mindig
megkérdezte, hogy milyen az idõ, repültünk-e?! És mindig megígérte, hogy
holnap jön.
Jó neve volt még Végh Ernõnek
Gyõrbõl. Õ is nevezett, de nem jött el.
Utólag azt mondta, hogy neki nem szólt
senki. Hát õt sem értem!
Sajnálom még azt is, hogy nem jöttek
el azok, akik egyszerûen és szerényen
kitalálták, hogy kevesek õk ide. Ez nincs
így és nem szabad beletörõdni, de fejlõdni csak úgy lehet, ha az ember tanul!
Talán az sem mindegy, hogy kinek milyen lehetõségei vannak, pl. pénz, helyihegyi adottságok, talán nem véletlen,
hogy nálunk az Alföld közepén majdnem mindenki háti motorozik, és az elsõ
három hely is a Bácska Repülõklub hírét
gazdagítja.
Végül
megköszönöm
Kiszely
Györgynek, hogy ingyen és bérmentve,
az idejét nem kímélve eljött, és profi módon levezette a versenyt. Köszönöm
még Bernord Péternek, hogy ebben segített, és az ISM-nek, hogy mindezt ingyen, nevezési díj nélkül megtehettük és
végül, de nem utolsó sorban Bagi Zsoltinak a korrekt meteort.
A verseny vérre ment, veszekedés,
óvás nem volt. Talán így kéne ennek
lenni mindig.
Az EB-ig továbbra is mindenkit szívesen látunk a felkészüléseken.

Lég-tér

Lég-tér

14

Magyarok Szaúd-Arábiában
Hatvan-hetven évvel ezelõtt vitéz
Hefty Frigyes, a magyar vitorlázórepülés egyik megteremtõje mellett, a
gödöllõi repülõtéren, megállt egy
luxusautó. Aztán már csak azon vette észre magát, hogy Egyiptomban
van, és megteremti az ottani vitorlázórepülést. S hogy a történelem ismételheti önmagát, arra itt a fényes példa: a gödöllõi RAIR Aero Club Siklóernyõs Szakosztályának vezetõje,
Szabó Ernõ, nemrég tért vissza Szaúd-Arábiából, ahol az ország repülési
történelmének elsõ siklóernyõs oktatását tartotta. Errõl, a még napjainkban is mesébe illõ történetrõl kérdeztük õt, aki a magyar és elsõsorban a
gödöllõi siklóernyõzés hagyományait
képviselve, lerakta a távoli ország siklóernyõs sportjának alapjait.

zéshez, és a sportrepüléshez is megfelelõ feltételeket nyújtanak.
A helyiek nagy érdeklõdéssel
fogadták a siklóernyõzést! Jó volt újra
megélni azt a lelkesedést, amely ezzel a
sporttal kapcsolatban még pár éve Magyarországon is tapasztalható volt. Mint
újdonság, mint egy új repülési fajta, és
mint sportrepülés, természetesen komoly erõket mozgatott meg. Szaúdi növendékeim nagyon sok szabadidõvel
rendelkeznek, amit szeretnének hasznosan eltölteni. Számukra a repülés egy
olyan lehetõség, amely nagyon gazdag
élményanyagot nyújt, kizökkenti õket a
hétköznapok egyhangúságából. Tapasztalatom szerint, ugyanazzal a lelkesedéssel, gyakorlati elõrehaladással, és
örömmel végezték a felkészülést, mint a
világon bárhol.
A képzési munkának szakmailag nem
voltak nehézségei, viszont az idõjárási
körülményeket elég nehéz volt megszok-
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avagy a történelem ismétli magát

 Szaúd-Arábiában él és dolgozik egy
magyar, Tóth László; a a szaúdi sportrepülés lelkes mozgatórugója, az Elsõ
Nemzetközi Repülõklub létrehozója. Õ
keresett meg februárban a világhálón elérhetõ privát és klubos oldalaim megtekintésekor, majd hosszas szakmai elõkészítés után, meghívott feleségemmel
együtt a siklóernyõs oktatás megtartására. Jeddah-ban voltunk több, mint két
hétig, a Vörös tenger partján, Mekkától
75 km-re.
Az ország területe siklóernyõs szempontból szinte fehér foltnak tekinthetõ.
Mivel korábban nem végeztek repüléseket, ezért nincsenek feltérképezve, bejáratva a repülésre használható területek.
Bízom abban, hogy a kiképzett siklóernyõsök ezt az úttörõ munkát mielõbb el
fog fogják végezni. Az országban egyébként a homokfedte 50-100 méteres dombok, és sziklás kétezer méteres hegyek is
megtalálhatók, melyek a jövõben kikép-
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Már elutazásunk elõtt tudtuk, hogy
Szaúd-Arábia talán a legszigorúbban
várja el a világ bármely részérõl odaérkezõ vendégektõl, a helyi szokások tiszteletben tartását. A feleségem a repülõtéren kapott egy bokáig érõ, fekete, köpenyszerû ruhát, amit a helyiek abajának hívnak. Ezt a privát lakóterületek,
vagy szállodai szobán kívül hordania
kellett. A férfiaknak nem volt ajánlott a
rövidnadrág, vagy vállrész nélküli trikó
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csatlakozó linkek:
www.geotipp.hu/szaudi_arabia
www.geotipp.hu/rair
www.kibernet.hu/sikloernyo
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ni. Általában a hajnali órákban mentünk
ki a sivatag dombjaira gyakorolni, így a
napfelkelte többnyire a sivatagban talált
bennünket. Érdekes volt a pirkadat,
majd egy pár órával késõbb a vakító napsütés, és a szinte elviselhetetlen meleg.
Hajnalban általában 30-32 fok volt a hõmérséklet, ami kint a sivatagban a délelõtti órákra elérte a 46 fokot. Ez már az elviselhetõség határán volt, így 9-10 óra
körül befejezõdött a gyakorlati képzés.

A továbbiakról: Szaúdi megrendelésre rövidesen elkészül egy siklóernyõs
csörlõberendezés, melyet Sas Andrással
készítünk. A csörlõ kiküldése után, azt a
helyszínen fogjuk beüzemelni, és kiképezni erre az elsõ tanfolyamon végzett
növendékeket. Terveink szerint május
végén repülünk ismét Szaúdba, ahová
az isaszegi Sas András mellett Szabó Péter is elkísér, aki szintén neves gödöllõi
siklóernyõs oktató. Az õ feladata lesz az
alapképzés átvétele, a magyar jelenlét
erõsítése Szaúd-Arábiában. (Lapunk
megjelenése táján jönnek haza; õsszel
mennek újra. Nem is irigykedünk
inkább várjuk a további élménybeszámolókat  a szerk.)

Lég-tér

hordása. Ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a betartása nem okozott nehézséget. Természetesnek vettük, hogy egy
számunkra teljesen ismeretlen kultúrával szembeni tiszteletadásunk része a
megfelelõ öltözködés. Kintlétünk alatt
mindvégig barátságos emberekkel találkoztunk. Sem az oktatáson részvevõktõl,
sem azoktól akikkel a bazárban, vagy a
városban találkoztunk, semmilyen negatív megnyilvánulást nem tapasztaltunk.
Szaúd-Arábiába alkoholt nem lehet
bevinni, tehát vásárolni sem, ezért ittas
embereket nem lehetett látni. Az iszlám vallás a lopást nagyon szigorúan
bünteti, ezért a bazársor legnagyobb
forgatagában is biztonságban éreztük
magunkat és értéktárgyainkat. Nagyon
kellemes érzés volt úgy ismerkedni a
várossal, hogy közben nem kellett a
táskáinkba kapaszkodni. Elmondhatom: csupa jó élménnyel, jó emlékkel
térhettünk haza.

Rólunk írták
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 A siklórepülésben egy verseny alapvetõen mindig két dolgon dõl el: a szervezésen,
és az idõjáráson. Utóbbira nem lehetett pa-
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nasz: nem könnyû, de jó, a kilenc nap
nagy részében repülhetõ idõnk volt. A
szervezés is remek volt, egy-két apró hibától eltekintve - elõfordult, hogy az élboly
elõbb ért a célhoz, mint a célbíró a leszállójellel Remek társaság gyûlt össze; egyszóval, jól éreztük magunkat.
 Hányszor sikerült célba érnie?
 Kétszer; ami jó eredmény: ezzel a középmezõnyben vagyok. Még nem tudjuk a
végeredményt.
 Mi volt a rekordot érõ feladat?
 Egy Eger-Felsõnyárád céltáv, 49 km,
Bélapátfalva törésponttal. A nemzetközi
versenyszabályban a törtvonalú céltáv rekordként nem hitelesíthetõ, ezért maga a

versenyzõ

pontszám

1 Rácz Balázs

2965,82

2 Simonics Péter

2954,47

3 Tasi Péter

2930,00

4 Lõrincz Mátyás

2827,02

5 Tóth Zoltán

2766,50

6 Barth Sándor

2697,26

7 Varga Dénes

2637,46

8 Beliczay Koppány

2584,84

9 Forgó Szilárd

2419,36

10 Szegedi Miklós

2247,04

11 Szõke Gábor

2150,86

12 Tihanyi Csaba

2086,45

13 Vályi Róbert

1858,71

14 Mlinkó Márton

1731,60

15 Szalma Gábor

1697,90

16 Szabó Péter

1668,19

17 Szalóki Zoltán

1474,96

18 Partizer Csaba

1454,37

19 Misi László

1394,26

20 Képes Péter

1221,35

21 Fördõs Zoltán

1121,30

22 Farkas Tibor

883,30

23 Tábor Tamás

871,31

24 Benedek Zoltán

811,75

25 Bujtor Zoltán

785,66

26 Fehérvári Tibor

736,81

27 Klézli Zoltán

687,41

28

Szabóné Koleszár
Edina

536,27

29 Kerekes László

532,18

30 Lakatos Péter

506,79

31 Ákos Zsuzsa

268,54

32 Galambos László

214,80

33 Pázmány Péter

205,17
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Április 27. és május 5. között zajlott az
idei siklóernyõs évad nyitóversenye, az
Eger Kupa. A versenyen a teljes hazai
élmezõny jelen volt - ami ritkaságnak
mondható -, ezzel még értékesebb a
Gödöllõt érintõ eseménye: az, hogy
Szabóné Koleszár Edina, az Amatõr Siklórepülõ Egyesület versenyzõje új nõi
országos céltávrekordot repült május 2án, megjavítva saját, 37 km-es alaprekordját. Milyen volt? - kérdeztük a versenyzõnõt.
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Végeredmény:
Eged kupa
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Koleszár Edina új céltávrekordja

rekord pár kilométerrel rövidebb lesz. A
töréspontot egyébként azért írták bele a feladatba a szervezõk, hogy az útvonal  kurzusnak nevezzük  végig a biztonságos
völgyek felett vezessen, így a versenyzõknek nem kellett kockáztatniuk a Bükk feletti átrepülést, azt, hogy esetleg erdõs
hegyoldalon kell leszállniuk.
 Könnyû volt megrepülni?
 Hát - nem. Aznap délkeleti szél fújt;
azért írták ki ezt a célt; Bélapátfalváig jó
hátszelünk volt. De a Bükk északi oldalán
keletire fordult a szél, így a célba majdnem
szembeszélben érkeztem, ami sokat rontott az idõmön. Nehéz repülés volt, sok
taktikázással.
 Hogyan dokumentálják a repülést?
 Az útvonal teljesítését meghatározott
pontok fényképezésével. Az idõmérés pedig úgy történik, hogy adott idõpontban
jelet nyitnak: a földön ponyvacsíkból
egyezményes jelet raknak ki, és ettõl fogva
mérik az idõt. A versenyzõk már ez elõtt,
ablaknyitáskor felszállhatnak, és a levegõben várják a startjelet, ami fölött csak jelnyitás után repülhetnek át. Létezik egyéni
idõméréses verseny is, sajnos, ez nem
olyan volt. Persze annak, akinek van GPSe (mûholdas helyzet-meghatározója), jóval könnyebb a dolga, hiszen a GPS memóriája õrzi az adatokat, nem kell fényképezni.
 A siklórepülés emelõ légáramlatok keresésébõl és emelkedésbõl, majd siklásokból áll. Volt
elég termik az úton?
 Volt, de meg kellett küzdeni értük.
Királd fölött végképp úgy látszott, hogy
beég a boly, amiben én is repültem, és le
kell szállnunk. Kemény girhelés után,
végül sikerült megtalálnom azt a termiket,
ami továbbsegített bennünket; a többiek
ezt meg is köszönték a célban. 2500 méterre emelkedtem vele.
 Egy ilyen rövid interjú bizony nem tudja
visszaadni ennek a sportnak minden szépségét,
egy verseny minden izgalmát. Hadd kérdezzek

másról: a siklóernyõzést veszélyes extrémsportnak tartják. Valóban az?
 Szerintem nem, és a statisztikák szerint sem. Veszélyesebbnek érzem, hogy
reggelente biciklivel járok dolgozni Igaz,
mint minden technikai sport, ez is szokatlannak és veszélyesnek látszik annak, aki
nem ismeri közelrõl. A siklóernyõzés
messze a legbiztonságosabb a repülõsportok között; veszélyessége statisztikailag
az amatõr futballéval egyenlõ. Elsõsorban
ész-sport, egyébként pedig felelõsségteljes
tevékenység. Egy megfelelõen felkészült és
fegyelmezett, felelõsséggel gondolkodó repülõ pedig tudja, mit szabad, és csak azt teszi.
 S milyen nõi pilótának lenni?
 Jó. Magyarországon a siklóernyõsöknek csak mintegy tíz százaléka nõ, s ennél

is jóval kevesebben versenyzünk. A fiúk
ezt persze értékelik; jobban odafigyelnek
ránk  a földön. A levegõben viszont nem
nõ vagyok a számukra, hanem pilóta, tehát
sporttárs, a versenyen meg ellenfél. De
amikor leszálltam Felsõnyárádon, a célvonal mögött minden addig beért versenyzõ
ott várt  köztük a férjem, Szabó Péter , és
hatalmas tapssal fogadtak, hiszen tudták,
hogy rekordot teljesítettem. Ez bizony jól
esik Belülrõl persze nõ vagyok repülés
közben is: például, azt hiszem, sokkal inkább érzelmi élmény nekem a repülés,
mint egy férfinak.
 Féltik egymást a férjével?
 Csak annyira, mint egy másik házaspár. A repüléstõl nem, hiszen mindketten
tudjuk, mire képes a másik, bízunk benne.
(Gödöllõi Szolgálat, 2002. május 23.)

Az extrémsportok kárt okoznak
a védett fészkelõhelyeken
Szûnni nem akaró harcban áll a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága a sárkányrepülõkkel
és a siklóernyõsökkel.
Kovács Béla, a nemzeti park igazgatója az
MTI-nek nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy védett madarak százai ugrálnak le a fészkeikrõl,
ha elhúz felettük egy sárkányrepülõ vagy paplanernyõ, ugyanis a hatalmas szerkezeteket ragadozó madárnak vélik. Hozzáfûzte: mivel a
madarak félelmükben elhagyják a költõhelyeiket, azokban felbecsülhetetlen károk keletkeznek. Ugyanakkor az ernyõsök letapossák a hegyek védett növényritkaságait is.
Az igazgató szerint különösen a Csobáncot
és a távolabbi Somló hegyet kedvelik a siklóernyõsök, mivel itt a hegy teteje kopár, kiválóan
alkalmas az elrugaszkodásra. A ritka madárfa-

jok viszont a hegytetõhöz közeli sziklaormok,
bazaltorgonák környékén fészkelnek. A nemzeti
park vezetése tavasz végétõl augusztus elejéig
megengedhetetlennek tartja a védett területek
feletti röpködést és ernyõzést.
Kovács Béla elmondta: a gyõri siklóernyõs
klub képviselõivel a napokban tárgyaltak, és velük lényegében nincsenek is gondjaik. Õk tudomásul veszik a nyári tiltást, és csak augusztustól veszik birtokukba a hegytetõket. Annál több
bajt és kárt okoznak viszont a nem szervezett
ernyõsök.
A sárkányrepülõk viszont a vízpart közelében, többnyire a védett gyepes területeken, réteken telepszenek meg elõszeretettel, és elképesztõ zajt csapnak a motorjaikkal - közölte az
igazgató. Hozzátette: a nemzeti parkban, a táj-

sárkányrepülõt sikerül elkapniuk, akkor az nem
ússza meg bírság nélkül, ami 50 ezer forinttól
100 ezerig terjedhet. Ezen felül a siklóernyõt is
lefoglalhatják.
Népszabadság, Olvasói levelek,
2002. május 22.; MTI, 9:12
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Gondolatok egy MTI-hír kapcsán
A helikopter simán landolt a csonka kúp alakú
hegy tetején.
A madarak érdeklõdve dugták ki fejüket
fészkükbõl, selymes tollukat lágyan borzolta fel
a hatalmas rotor simogató szele. Néhány fióka
békésen megbújt a talpak alatt, élvezve a néhány tonnás nyomást, mint jótét masszírozást.
Az emberek a helikoptertestbõl kiugrálva ugyan
le-letapostak pár növényritkaságot, de ezzel is
csak a természet ügyét szolgálták, mert így a
magvak szerteszóródva újabb élet csíráit kelthették a ritka növényfaj számára.
A hegy alatt eldübögött egy fekete füstöt
okádó mozdony. Nem meglepõ. Errefelé napjában hatszor jár ilyen. A kitóduló széndioxid jó
tápanyag a zöld növények számára, ezt mindenki jól tudja. Amerre halad a dübörgés, lazítja a
talajt, segítve ezzel a tápanyagok jobb eloszlását és a dúsabb hajtások fejlõdését. Idõnként
fülsiketítõ dudálással reszketteti meg a levegõt,
ezzel is jót tesz, hiszen rezgéskeltõ hatása javítja a levegõ keveredését, ezáltal szûkítve az
ózonlyukat és így védve az élõ környezetet.
Ekkor azonban megbomlik a természet harmóniája.
Lihegés és lábsurrogás hallik. A természetellenes hangra összébb bújnak a madarak, a növényzet enyhe remegésbe kezd. Egy férfi zihál,
hátán fura csomaggal, zsák az, vagy mifene. A
hegytetõre érve kiönti zsákja tartalmát a földre,
csupa természetidegen anyag kerül elõ, szénszálas és kevlár dolgok, rikító színû zörgõ anya-

gok. A madarak ijedten kapják fel fejüket a rémisztõ hangjelenségekre. Hanem amikor az éles
színû neon kupola az égnek mered, mellette társa, egy alumínium csöves delta is emelkedik,
akkor azután a madarak nem tehetnek mást,
mint százával kiugrálva a fészkükbõl fejvesztve
menekülnek a színes Rém elõl, amely alattomosan hang nélkül kúszik az égen, néha még fenyegetõen forog is, miközben úgy tesz, mint ami
távolodik körözve az égen. Lelassítja a természetben oly gyorsan emelkedõ melegbuborékot,
így a nagyobb madarak elveszítik tájékozódó képességüket és eltévednek biztos éhhalálba kergetve ezzel fiókáikat, hiszen az élelemmel nem
találnak már többé rájuk. A le nem taposott növényzet pedig elszárad a folyamatos helyben állástól, a levegõ pedig megmérgezõdik a mesterséges szárnyak természetidegen voltától.
Az aljas gyilkos, a repülõ ember pedig nem
átall bambán vigyorogni, miközben miatta hal
el a csodás, a senki által sem látható, s ezáltal
Valódi Szépség, miatta döglenek a sasok és
rettegnek a gólyák.
Hozzuk vissza végre újra a jótékony természetvédõ rakétákat a hegytetõkre, a kedves
morgó hangú bányagépeket, és a kotrókat,
mert nélkülük kárba vész a természeti környezet, hiszen ezek a légbenjárók kinézik azt elõlünk, az Igazi (és egyben a Hivatalos!) Természetimádók elõl!
Segítsetek rajtunk!
Nemzet-Iparkodók
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Ezt is rólunk írták

védelmi körzetekben csak engedéllyel szabadna
repülni, ilyen hozzájárulást azonban az igazgatóság - tekintettel a különleges természeti értékekre, az állatvilág védelmére - a nyári idõszakra nem ad ki.
Kovács igazgató végül elmondta: a tiltást
sokan megszegik, ám ha egy-egy ernyõst vagy
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Hirdetési tarifáink
megváltoztak!
(ez a már lekötött
hirdetéseket nem érinti)

oldal
oldal
oldal
oldal

1000
2000
3000
4000

Ft
Ft
Ft
Ft

Pinczés-Balog Attila
hirdetésszervezõ
E-mail:
xatesz@freemail.hu
Tel.: (1)249-0007;
(20)9648-335

Eladó:
Apollo CX-19
sérült szárny
vázszerkezete
és tartozékai
Irányár: 45 ezer Ft
Keserû Lászlóné Ildikó
Tel.: (35) 350-081
(20) 9337-059

Airea Aspect L
eladó!

1999-es, 12 órát repült; egyszóval: zizegõs. Startsúly: 100-130 kg. DHV2;
siklószáma 6,8. Színe narancssárga,
márkajel nélkül. Eredetileg hátimotorhoz, erõsített anyagból, vastagabb
zsinórokkal készült. Elsõ komoly ernyõnek kívánni sem lehet jobbat! Nekem, sajnos, nagy.

Irányára 140 ezer Ft
Grébel László, tel.: (30) 268-1319

Eladó egy
motoros sárkányrepcsi

az alábbi felépítéssel: Apollo CXMD
szárny (garantáltan sérülésmentes), 99
májusi, elsõ tulajtól. Rotax 503 egy körös, 1 porlasztós. nagyjavított motor, fa
kéttollú légcsavarral. Racer GT rugózott
nagy orrkúpos trike, teljes mûszerezettség, új függõcsõ.

Az ára: 750 ezer Ft
Urbán Szabó Attila
(06-20) 414-1801, 377-1134

Jó állapotban lévõ

kétüléses sárkányrepcsi
eladó.

Apolló CXM Racer GT/R
típusú szárny, Rotax 503 2v DCDI
önindítós motor.
Apolló Racer GT trike-kal,
3 ágú Ap-05 KL légcsavarral.
Ár: 780.000 Ft
Tel: 06/30-244-2878
Major János

Vállalom
fékernyõk
varrását.
Borovszky András
(06-20) 942-6400
boro@enternet.hu
2/2

Eladó
egy púpos heveder
visszatérítõ berendezéssel
(mentõernyõ)
15 E Ft-ért
valamint egy
protektoros PPP heveder
alig használt állapotban
20 E Ft-ért.
Tóth Ferenc
Tel.: 06-209-251-964
2/2

Lamouette
Racer 14 eladó!

Betegség miatt
eladó egy
motoros sárkány!
Molson motorral, átalakított ikertorkú karburátorral, Zolikától decemberben vásárolt CX szárnnyal,
komplett trájkkal, mûszerek nélkül.

Irányára 250 E Ft
Nagy József
Tel.: (06-70) 225-16-66

(Topless elõtti, még árbocos széria.) Jó
teljesítmény, könnyû kezelhetõség!
Szerkezetét tekintve hasonlít az
Xtralite-ra. Keveset repült, 1996-os, jó
állapotban. Az árat le sem kell alkudnod, mert már valaki megtette: 100 000
Ft, kereken. (130 és 160 is volt anno) Fizetés akár részletekben is.

Eladó a régi fekvõhevederem.
Ára: 15 000!

Pándy Zoltán, tel.: (20) 383-5887
2/2
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Kedves Hirdetõnk! Kérem,
ha teheted, hirdetéseidet
minden hónap 2-ig E-mailen
keresztül juttasd el hozzám,
ha ez nem megy, az esti órákban telefonon is elérhetsz.
SMS-ben nem fogadom hirdetésedet. Fizetni normál
postai befizetési csekken lehet a következõ címre küldve: Cumulus Sárkányrepülõ
Egyesület, 1113 Budapest,
Ábel Jenõ u. 26. A csekk
megjegyzés rovatába, kérlek,
írd be: hirdetés.

Börze

Börze
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Az alábbi ajánlatot a bolgár Paraglider
Liga elnöke küldte, Deleff Pistán keresztül a magyar siklóernyõsöknek, sárkányosoknak a manapság egyre jobban elterjedt repülõ turizmus jegyében. Max. 8
fõs csoportok részére a következõ ajánlatot adja: Sumenig (ÉK Bulgária) saját
kocsival kellene utazni és onnan õk szervezik tovább a repülési és üdülési lehetõségeket. Sumen kiváló siklórepülõ
hely. A várost félkaréj alakban veszi körül a hegy, elõtte 100 km síksággal a tengerpart irányába. A starthelyek szintkülönbsége 250-300 méter, D-i és K-i irányúak. Mind a két helyre jó minõségû
aszfaltút vezet. A város kihalt repülõtere
csörlésre, vontatásra alkalmas, pont a
hegy elõtt terül el.
Az ajánlatok: 1. SUMEN 3 nap +
ALBENA (tengerpart) 4 nap (fõleg sik-

lóernyõsöknek, mert a tengerpartra csak
azzal tudnak leszállni) 7 nap 105 EURO
2. ALBENA 7 nap 125 EURO
3. SUMEN 3 nap, + ALBENA 4 nap, +
SOPOT 3 nap (Közép Bulgária a sárkány és siklóernyõ bolgár paradicsoma)
165 EURO
4. SOPOT 7 nap 140 EURO
Az árak egy személyre tartalmazzák a
közepesen jó minõségû szállodát, fürdõszobával, vagy zuhanyzóval, a szállítást
mikrobusszal a startra, a távról visszaszállítást és egy repülésvezetõ jelenlétét.
Étkezés nincs benne, de megszervezhetõ.
2 héttel elõtte közölni kell az utazási
szándékot a helyfoglalás miatt. Plusz
még elõtte 5 munkanap a kapcsolatfelvételhez.
A Debrecen-Sumen távolság 850 km.
További info: Deleff István (30) 9856-038

&

2002-re a Madártollal közösen is elõfizethetõ az Ernyõsök Magazin. Ebben az esetben az
éves elõfizetési díj 4000 Ft, amely tartalmazza az elõfizetéstõl egy évig megjelenõ lapok
elküldését a megrendelõnek. A megrendelést a Madártoll címére vagy csekkjén lehet
megtenni:

Amatõr Siklórepülõ Egyesület, 1550 Budapest, Pf. 59.
A Madártoll 2002-re továbbra is 3000 Ft (12 szám), az Ernyõsök Magazint évi 6 számra
2000 Ft-ért tervezik a kiadók. Az Amatõr Siklórepülõ Egyesület siklóernyõs tagjai 2002tõl a tagdíj fejében a Madártoll mellé az Ernyõsök Magazint is meg fogják kapni, nekik
külön nem kell megrendelniük. Azok a tagok, akik maguk nem siklóernyõznek, de szeretnék megkapni, kérjük, ezt külön jelezzék!
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Bolgár meghívás

Hirdetés

Hirdetmény
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