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küldjük, névre, címre postázva. A támogatást a fenti címre normál postai csekken befizetve, vagy a Szabad Repülõk
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A címlapon: Eged Kupa (fent)
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(cikkeink a 10–23. oldalon)

SZÉCSI Gábo r, U 2006

llok földre
zuhant barátom mellett,
és a fejemben motoszkál a gondolat,
vajon miért nem
tudtam megakadályozni a tragédiát.
Nem tudom elhes- KEREKES LÁSZLÓ
segetni a gondolatot, hogy valamit
nem adtam át neki – nem tudom mit,
de én itt állok sértetlenül, míg õ
összetörve hever elõttem és én
most nem tudok segíteni. Valahol
belül tudom, hogy nem foghatjuk
örökké egymás kezét, mégis marcangol az önvád, vagy valami
kimondhatatlan bûntudat, de hogy
mi miatt, azt nem tudom megfogalmazni. Azután a temetõben már
tudom, hogy csak magam vádolom
magam, szeretett pilótatársam
szerettei ugyanazt érzik: elengedtünk valakit, akit nem akartunk. És
minél jobban szerettük azt, akit
elveszítettünk, annál jobban mardosnak önzõ gondolataink.

Á

SZÉCSI Gábort sem láthatom többé;
nem repülhetek vele; nem fog rám
ripakodni már sosem, hogy „gyerünk beszállni, mert itt hagyunk”;
nem ülhetek többé a jól ismert kisbuszba sem Monacóban, sem Annecyben, sem itthon sem máshol.

A baleset híre telefonüzenetként ért,
s több mint egy hétig abban a kényelmes tudatban gondoltam rá, hogy
megint valahol máshol utazik, amúgy is
oly keveset találkozunk, majd akkor
megint amikor a legközelebbi túrára
indulunk. Mert pár éve külföldi túráimon rendszeres társ volt, kisbuszban,
tengerparton, levegõben egyaránt.
Éles késként a temetõben ért a számunkra rideg tudat, a valóság, hogy
földi segítõnkre idelent már nem szá-

míthatunk. A szomorú emlékezés ráz fel
engem is mint talán mindazokat, akik
az olaszországi baleset hírérõl csak itt
értették meg, hogy az fájó bizonyosság.
Gabi elszállt közülünk és azt sem
tudjuk miért.
Hadd emlékezzek rád két képpel.
Mindkettõ jellemzõ személyiségedre és
felfogásodra.
Még mindannyian a partról szemléltük, majdhogynem mosolyogva, amikor VIKI a vízbe csobbant. Hogy baj van,
azt rólad láttam, ahogyan a dermesztõ
vízben azonnal úszni kezdtél felé – nem
túlzok, talán az életét mentetted meg.
Sosem tudtam elmondani neked, menynyire nagy becsben tartottam ezt az akkori viselkedést, ami több volt, mint
segítõkészség, gyors felfogás, azonnali
döntés vagy példaadó magatartás. Mindezek ötvözete volt, ami
annyira ritka érték.
Egy évre rá, közös
monacói túránkon együtt
tekeregtünk a levegõben.
Kevés emberrel értettem
meg magam a levegõben
ilyen jól, egy-egy szemvillanásból, vagy kupolamozdításból. Nagy élmény
a közös repülés, ezt csak
mi tudjuk, akik egymásra
utalva a levegõben egymás
mozgásából élünk.
Most megint egy ilyen
remek emberrel kevesebb.
Gabi, ha hallasz, még
egy utolsó segítséget
kérek.
Bizonyára
találkozni fogsz a többiekkel. Ha igen kérlek
mondd el Nekik is: sokat
gondolunk Rátok.
Hiányoztok!
g
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Szubjektív
beszámoló

beszámoló

a 2006. június 17-i MRSZ-közgyûlésrõl

A szép napsütésben a télen nem kifûthetõ budaörsi repülõtér mûemlék
forgalmi épületének elsõ emeleti körcsarnokát csodálhattuk meg.
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javaslatokat az MRSZ közgyûlésére” c. jól összefoglalt anyagot. (pg.c2.hu/
index.php?pid=10&topicid=455)
Voltak elképzelések az
MRSZ elnöksége részérõl,
hogy a 2006-os pénzügyi
tervhez nem tehetünk
DULÁCSKA ZSOLT
(2SE)
javaslatokat, azt csak el,
vagy nem-elfogadhatjuk.
Aztán mégis sok javaslat és kérdés
A korábbi elnök, VÁRI Gyula úr már le- elhangzott. A konkrét kérdésekre elõször
mondott, itt most már meg se jelent, azt hallottuk, hogy ezeknek nem most
van az ideje, korábban kellett volna
papírt se küldött.
A közgyûlés levezetõ elnöke KEREKES tisztázni, volt elnökségi ülés hasonló
László volt. Ennek több alkalommal lát- kérdésekkel, arról a klubok és azoknak a
küldöttei tájékozódhatnak. Késõbb a
tuk hasznát.
A küldötteink megkapták a korábban megválasztott új elnök közölte, hogy
már a pg fórumon is megjelent „MSSz nonszensz, hogy a tegnap esti elnökségi
ülésen elhangzott válaszokról ma reggelre tájékoztatta volna így bárki is a küldötteket, akiknek szavazni kell, és ez az
egész mûködés ilyen módon nonszensz.
Az MRSZ az idei évre betervezett cca
65 milliós bérköltség és járulékot. Összes
MRSZ alkalmazott 45 fõ. MRSZ alkalmazott 12 fõ Székesfehérváron, 33 fõ a
budaörsi repülõtéren.
A 2005-ös pénzügyi beszámoló,
közhasznúsági jelentés és a 2006-os
pénzügyi terv többünk számára nem
A mai napon MRSZ tag: 3698 fõ, ezek
168 egyesületet és 205 mandátumot
jelentenek. Jelen volt 94 mandátum,
ezért az ülés a korábbi meghirdetés
szerint egy órával késõbb már létszámtól függetlenül is határozatképesen kezdõdhetett, de így csak az
eredetileg meghirdetett napirendet
tárgyalhatta. Megjelent 49 siklóernyõs mandátumú küldött a lehetséges 59-bõl.

volt követhetõ, nem lévén pénzügyi szakemberek, és nem tudván, hogy milyen
típusú pénzek melyik tételekbe könyvelhetõek. El is magyarázták, hogy emiatt
lehetséges az, hogy a tavalyi 60 millió
adósságállomány az idei rubrikákban 90
millió körül szerepel.
Az ingatlaneladásból származó bevétel kb. harmada tavaly folyt be, a maradék az idei évben fog bejönni, legalább
két részletben. Ez az egyszerû emberek
számára a kiadott kimutatások alapján
tának megfelelõen a tagdíjakat a szakkövethetetlen volt. Ennek ellenére dicséágaknak vissza kell osztani;
retként elhangzott, hogy az MRSZ éves
közgyûlése elõtt egyáltalán ki bírt adni – a 2006-os NSSz támogatási összeget
negyedévenként létszámarányosan a
ilyen pénzügyi tervet, mert eddig.....
szakágak számára át kell adni;
Úgy tûnt, ebbõl is többféle lett kiadva,
amik, ahogy telt az idõ, fejlõdtek; változ- – az ezt követõ maradvány felosztásáról a közgyûlésnek döntenie
tak is a tételek. Emiatt néha egész más
kell (javaslat: létszámarányos elosztás
számokat kért számon egy-egy küldött,
a vagyoni eszközök figyelembevételével).

és megint más számokra kaptunk
választ. Érthetõ? Nem? nahát. Az új
elnök szerint elképesztõ, hogy a 2006. év
közepén az érthetetlen éves pénzügyi
tervrõl vitatkozik a közgyûlés, ahelyett,
hogy a 2007-es tervet készítné már elõ.
A siklóernyõs elképzelések közül a
pénzügyeinket illetõen cél volt:
– a 2005-ös NSSz támogatásnak megfelelõ összeg szakágak közötti létszámarányos felosztását;
– a 2005 decemberi közgyûlés határoza-

Ezeket direktben nem sikerült elfogadtatni, hosszú vita alakult ki, sok javaslat
elhangzott. Március óta az NSSz-támogatást jogszabályilag nem lehet más
célra fordítani, csak a támogatásban
megjelöltre. Az MRSZ, állítása szerint,
arra fordította. (Hozzánk, az MRSZ
taglétszámának cca 1/3-ához mi jutott el
ebbõl?) Ezek után, ha kapnánk ilyet,
akkor is csak sport/versenycélokra lehet
elszámolással fordítani (kb. mint a
sportalap volt nálunk?). Mindegy, ebbõl
nem látom még kristálytisztán pl. Kalocsa bérleti díját.....
A kompromisszumos határozat az
lett, hogy a közgyûlés elfogadja a pénzügyi beszámolót és tervet, azzal a kitétellel, hogy az elhangzott javaslatokat
(amik a jegyzõkönyvben benne kell legyenek) figyelembe kell vennie az elnökségnek a végrehajtás során. (pl. a létszámarányosság figyelembe vétele)
Konkrét tavalyról megmaradt, átho-
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zott, elosztható pénzeket én nem láttam.
Elhangzott, hogy az MRSZ vagyoncsökkenést ne szenvedjen, a meglévõ
vagyont kamatoztatni kell, és abból lehet
szétosztani a szakágak között.
Idén januárban befizette MRSZ a FAI
tagságot, hogy be legyen fizetve, amíg
van pénz, ne történjen meg világ
csúfjára, mint tavaly, hogy decemberben
lett többszöri felszólítás után késve
befizetve, 8-10 dolgozó bérének elcsúsztatásával.
Idén elnökségi határozattal 2-2 milliót
kiosztottak a szakágaknak. Ez
mindösszesen 7 millió volt. (Nem
tudom, ez azonos-e azzal, ami tavalyi
visszaosztandó saját tagdíjrészünk kellett volna legyen...).
Elõször az elnökválasztást tartottuk.
A két jelölt röviden ismertette meglátását
és elképzelését az MRSZ jövõjérõl.
Mindkettõ szerint a struktúra az elavult
MHSZ-bõl maradt ránk, mindenképpen
változtatni kell rajta.
Elnökjelöltek: dr. KECSKEMÉTI Tamás
(kapott: 18 szavazatot); FEJÉREGYHÁZI
László (kapott: 73 szavazatot). Az MRSZ
elnöke a mai naptól: Fejéregyházi László, jelenleg a PLH igazgatója.
Alelnök-jelöltek voltak: dr. Kecskeméti Tamás (kapott: 26 szavazatot);
Fejéregyházi László (mivel elsõ körben
elnökké lett választva, alelnöki jelölése
megszûnt); BUZÁDY György (kapott: 55

szavazatot); BENEDEK János (kapott: 12
szavazatot) Az MRSZ alelnöke a mai
naptól: Buzády György.
Namost. Az UL-esek között vita
támadt, hogy ki képviseli õket az MRSZben, ezen össze is vitázott a két UL szakszövetség. Egymásnak ellentmondó
információkat közöltek, a képviseletük
„tudomásul vételénél” a közgyûlés
tartózkodott.
Ezek után Guriga megszavaztatta a
közgyûléssel, hogy az egyes szakágakat
az MRSZ elnökségében az adott szakági
szövetség által megjelölt személy
képviselje. Ezt nagy többséggel
megszavazta a közgyûlés. A pg-sek elég
egyöntetûen szavaztak.
Buzády György bejelentette, hogy a
mai nappal, mivel MRSZ-alelnök lett,
lemond az MRSZ elnökségében a siklóernyõs szövetség képviseletérõl.
Az MSSz Alapszabály IX. fejezet (2)
bekezdés b) pontja kimondja:
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
b) Az önálló jogi személyiségû
szövetség képviselete.
Tehát alapszabályunk szerint kifele a
Magyar Siklórepülõ Szövetséget az
MSSz ELNÖK képviseli.
Ezek alapján az MRSZ alelnöke
Buzády Gyuri bácsi, az MSSz-t pedig
annak elnöke képviseli az MRSZ elnökségében. Jogászok, adjatok igazat!
Bp. 2006. június 17.
g
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Az FAI megváltoztatta a siklórepülõk teljesítmény-jelvényei teljesítésének feltételeit. Az új szintek:

Ahogyan
a
zsûri elnöke látta
Menyhárt Éva emlékverseny 2006

indenekelõtt tisztelet és
köszönet a Cumulus SE tagjainak – különösen a szervezésben munkát vállalóknak – azért, hogy
az emlékverseny mellé a Magyar
Sárkányrepülõ Nemzeti Bajnokság rendezését is magukra vállalták. Külön
nagy értéket jelent a hazai versenyzõk
részére a FAI C/2 minõsítés, mely
lehetõvé tette, hogy ezzel a világrangsorba is beszámító pontokat szerezhettek. Engedtessék
meg, hogy a zsûri
elnöke szemüvegén
túl is érintsem a
versenyt. Mentségemre hozva, hogy
több Nemzeti Bajnokság rendezõjeként,
több EB és vb csapatvezetõjeként, a részle- BUZÁDY GYÖRGY
tekre is kitérjek.

M
Sárkányrepülés:

Bronz: 15 km, vagy 1 óra idõtartam,
vagy 500 m magasságnyerés
Ezüst: 50 km és 3 óra idõtartam és 1000
m magasságnyerés (együttesen)
Arany: 100 km és 5 óra idõtartam és 2000
m magasságnyerés (együttesen)
Gyémánt: 150 km táv, vagy 150 km zárt
táv, vagy 3000 m magasságnyerés (3
különbözõ gyémánt jelvény)

Siklóernyõ:

uh.wu.llotradam.www

Bronz: 15km, vagy 1 óra idõtartam, vagy
500 m magasságnyerés
Ezüst: 30 km és 3 óra idõtartam és 1000
m magasságnyerés (együttesen)
Arany: 75 km és 5 óra idõtartam és 2000
m magasságnyerés (együttesen)
Gyémánt: 125 km táv, vagy 125 km zárt
táv vagy 3000 m magasságnyerés (3
különbözõ gyémánt jelvény)
2006. május 1-tõl ezeknek az új szinteknek megfelelõ teljesítményekkel lehet
FAI teljesítmény-jelvényekhez jutni.
Ezek új formátumú jelvények, amelyeket
kizárólag a nemzeti Repülõszövetségek
számára árusítanak, és kizárólag ezek a
szövetségek adhatják ki tagjaik számára.
A korábbi Sas és Delta jelvények a korábbi szintekkel kiadhatók, de már nem
mint FAI koszorújelvények.
g

Startszolgálat, repülésvezetés:

külön köszönet REGÕS Csabának, DOBROCSI Kálmánnak, akik a feladatukat még
akkor is ragyogóan látták el, amikor a
technikai feltételek – akaratukon kívül –
a minimum felé tendáltak. Voltak olyan
percek, amikor két vontatógéppel, állandóan változó irányú szélben, váltott startirányban kellett a versenyzõket indítani.
Nem kis gondot okozhatott nekik az a
helyzet, ami a folyamatosan változó
indítói létszám jelentett. Nem szerencsés
a naponta változó személyzet, még ak-

sem tudják oldani. (Nem biztos, hogy ez
védhetõ, hiszen az árbocos gépek részére
is teljesíthetõ feladatok esetén az árbocnélküliek úgyis elõnyösebb helyzetben
vannak, az elõnyük mégis érvényesül.
Ezt már e sorok írója teszi hozzá.)

11

Kiértékelés:

a GPS-értékelés rengeteg vitát elõzött
meg, biztosra vehetõ, hogy ilyen szintû
kor sem, ha egyenként lelkes, szolgálat- versenyt más feltételekkel rendezni nem
is szabad. Azok a technikai problémák,
kész emberekrõl van szó.
melyek a programmal, meg egyéb részletekkel kapcsolatban jelentkeztek, szeVontató kapacitás:
a legjobb esetben is, ideiglenesen is csak rencsére komoly gondot nem okoztak.
hat vontatógép állt rendelkezésre. Ez
alapjában is kevés 47 géphez. (Eddigi
Kommunikáció:
gyakorlatunk szerint 1/6 olyan arány
vált be, amikor a 6 mindig számítható a verseny eredményes, sikeres és balesetvolt.) A mûszaki gondok sajnos ki- menetes lebonyolításának legfontosabb
emelték Palit, a cseh fiút és az MSE re- eszköze. A rendszeres reggeli eligazítáménységét. Itt ki kell emelnem FILIPOVICS sok, a starthelyen történõ kiegészítések,
Attila személyes magatartását, segít- feladatkijelölések, az elvárható visszaségét, példamutató sportszerûségét. jelzések, az idõben történõ napi adatközHozott még egy gépet, azt rendelkezésre lések, GPS-leadások alapjában meghatáis bocsátotta, melyen a cseh fiú, majd TA- rozzák a verseny zavartalanságát,
értékelhetõségét, a tévesztések kiküszöBÁNYI Gyuri segített a helyzet javításán.
Talán a verseny idején kellett volna, bölésének lehetõségét.
Elõször fordult elõ az emlékverseny
de most is meg teszem javaslatom egy
„fair play” díj odaítélésére Filipovics rendezése során, hogy hat nemzet
versenyzõi álltak rajthoz, melyek kapAttila részére.
Összességében köszönet a vontató- csolatát az angol nyelv biztosította.
Sajnos, nem sikerült elérni, hogy a
pilótáknak, nem rajtuk múlott a szûk
keresztmetszet, õk mindent megtettek. A versenyzõk a reggeli eligazításon idõben
tanulságot a rendezõknek kell levonni. hiánytalanul megjelenjenek. Azt sem,
hogy a meghirdetett idõpontban a
starthelyen is jelen legyenek. Ebbõl
Meteor, feladatkitûzés:
a meteorológiai helyzet elõzetes ismere- informálatlanság lett a késõk része, ami
tét jól szolgálta az internetes kapcsolat. A viszont késõbb a rendezõkre vetítve okolehetõségeket kellõ információ szolgálta. zott gondot.
Ilyen okok miatt a rendezõ egy esetSokan megemlítették, hogy a feladat kitûzésében nem szabad olyan versenyzõk ben büntetõpontokat is alkalmazott,
véleményét kikérni, akik esélyesek, mert melyet a versenyzõk egyeztetõ levele
ezzel további elõnyökre tehetnek szert. kapcsán egyszer általánosan enyhítettek
Különösen igaz ez akkor, amikor a is. Talán ezért is nem jutott munka a
feladatot az árbocos gépek szinte meg megválasztott zsûrinek.
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a szállás, az étkezés, az általános vizesblokk-színvonal minden igénynek megfelelt. Amennyiben szállodai igény
merülne fel, arról majd külön kell gondoskodni, de erre valószínû most igény
nem volt. Köszönet ezért GYURINAK és
BORINAK, akik a reptér körülményeit
ilyen színvonalon tartják évrõl évre. A
sátrasok, a lakókocsisok nagyon
méltányos camping-árakkal jutottak
megoldáshoz.
Itt, gondolom, ki kell térni arra is,
hogy milyen háttere van annak, hogy az
épületben legyen lehetõségünk megtelepedni.
Ehhez igenis kell ARAB, aki a Dunaúj
törzslétszámánál a mi érdekünkben
eléri, hogy ezalatt az épületet is

használjuk. Köszönet Arabnak és a
Dunaferr Repülõklub teljes tagságának.

Összegezve:

ha hiszitek, ha nem, ezt az egészet összefogta, szervezte, vezette, az angol nyelvû
kommunikációt biztosította, mindennek
a feltétel nélkül rendelkezésre álló FECÓ
követte el! Ezt egyik fejezetben sem érintettem, azért, mert az õ munkáját elaprózottan értékelni nem is szabad.
Varga Feri: Fecó, ezúton is köszönöm
Neked azt, amit ÉVIKE emlékéért és a
magyar sárkányrepülésért tettél.
Tisztelt CUMULUS SE !
Köszönöm, hogy veletek lehettem, ha
segíthettem, kívánok sok erõt, támogatást a következõ verseny rendezéséhez.
g

V ear sMélységre
eny, ahol
válaszolt…

az Ég

Kedves barátaim!
Elkészült a

Podbrezova Kupa 2006 FAI 2.
sárkányrepülõ verseny nevezési lapja.
Ha összehasonlítjátok a múlt évivel,
kisebb változtatásokat találhattok
a helyi szabályzatban
A szlovák Nemzeti Bajnokság is ugyanezen a helyszínen
lesz megrendezve, feltételezhetõen a Podbrezova Kupa
hivatalos edzõnapjaiként.
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A verseny dátuma egy nappal késõbbre tolódott:
2006. augusztus 5-8.
Jelentkezzetek a verseny hivatalos honlapja szerint:
http://www.zelpo.sk/sport/rogalo/2006/index.htm

Állok a verseny megnyitóján a rendezõk között, és amíg BUZÁDY Gyuri
bácsi emlékezõ-megnyitó beszédét tartja, a szokásos résznél – ott,
amikor példaképünk sportszerûségénél tart – elmélázok a magam
emlékei között…
tot, ami némelyikünket
MENYHÁRT Éva személyisége, szelleme
ezen az emlékezésen
és neve már jelkép a világ sárkánykörbefon.
Nem
repülésében, mi akik ismertük, egyre
tagadom, hogy szátöbb olyan pilótával találkozunk, akik
momra néha zavaró,
számára ez a jelkép már nem személyes
amikor a résztvevõk
emlék. A verseny, amelyen most rész
között eltûnnek a félveszünk, túlnõtte az emlékezés kereteit,
szavas összemosolygáés talán a rendezõ klub kereteit is.
sok, és amikor az eredeSokadszor már Nemzeti Bajnokság ez a
GURIGA
ti gondolatot felváltja a
rendezvény. Nemzeti Bajnokság, és egyben jelentõs nemzetközi verseny; azt versengés mindent elsöprõ izgalma, és a
gyanítom: a mai résztvevõk között már viadal gyõzni akaró erõszakossága.
Számomra ez a rendezvény még
vannak olyanok is, akik sosem találkoztak a verseny névadójával és valószínû- mindig áhítat.
A reptéri kis büfében ott ücsörög –
leg nem érzik azt a személyes hangula-
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jövõrõl, a versenyekrõl, a
magánéletrõl. És amíg társunk fejünk felett észrevétlenül a célba ért, irigykedve tápászkodtunk fel és
mentünk vissza a repülõtérre
üdvözölni õt. Irigykedve, de
nem bosszankodva a másik
sikerén. Ilyen tekintetre nem
emlékezem, csak arra a jól
ismert,
összehúzott
szemöldökre, amikor a
feladatot nem sikerült teljesíteni és valahol terepen
kellett összeszedni a lányt.
Ez a mostani verseny már

uh.wu.llotradam.www

maga alá húzott lábakkal,
mint annyiszor – Évike,
körülötte a sok ismerõs pofa,
vicceket és sztorikat mesélve,
egymás repüléseinek fordulatait boncolgatva. Évike
szeme csillog, átéli mások
repülését, és maga is felszáll
velünk égi útjainkra. A
versenyirodán nem sokat
zavar, szinte észrevétlenül
nyújtja át égi nyomvonalait,
amiket letöltve láthatatlan
pályát rajzol a számítógépre
ültetett térkép fölé. A
repülõtér gondozott gyepére
lépve pedig a horizonton ott
látom emelkedni szárnyával; emlékezem
hosszan nyújtott léptû startjaira; a csak
rá jellemzõ kéztartásra a trapézon; hibátlan leszállásaira, ahogyan Dunaújvárosból a reptérre visszaérve, befejezte a
feladatokat.
Azután, amikor most autómmal épp
klubtársamat veszem fel, meglátom a kis
falu melletti tavat, ahol kettesben vártuk
a jövõ világcsúcstartóját, BERTÓK Attilát,
hogy majd mellénk száll; ahol Évikével
lábunkat vízbe lógatva beszélgettünk a

nem annyira személyes. Egy felnövekedõ generáció népesíti be a
repteret; átveszik az irányítást, de számukra a mi emlékeink mit sem jelentenek. Talán szét kellene választani az
emlékezést és a küzdelmet. Olyan
emlékversenyt képzelek, amilyent Éva
utolsó nyert versenyén együtt repültünk.
Ahol a meghívott versenyzõk nem
nézték értetlenül a születésnapi köszöntést, ahol a személyes szálak még összefonódtak, esténként tábortûz mellett

évõdtünk; ha esõ esett, sakkoztunk, kártyáztunk, vagy jengáztunk; moziba mentünk, vagy uszodába – de együtt maradtunk.
Tudom, hogy a modern kor és a haladó idõ az, amivel nem szállhatunk szembe. Az élet pörög megállíthatatlanul, és a
magánélet ideges rohanássá vált, a barátainkra már nem jut idõnk.
Ezen a versenyen azonban néhányan
mégis túltettük magunkat a feledésen. A
verseny forgatagán kívül felszálltunk
Évike közelébe, ahol újra otthon éreztük
magunkat, ahol újra béke, szeretet és
nyugalom fogadott minket. Felkapaszkodtunk a Mélységbõl, ahol megannyi
kérdés és civakodás, problémák és konfliktusok vettek körül, és egyszerre az
Égben körülöttünk egyértelmû és tiszta
válaszokkal és biztatással találkoztunk.
Úgy tûnt, valaki cérnavékony hangon
azt hajtogatja „Ne törõdjetek a gondokkal. Idefent minden egyszerûbb és barátságosabb.” Elfelejtettük a földi kínlódást,
az értelmetlen presztízsharcot, a buta
értetlenkedéseket. Odafent a tiszta értelemmel és baráti szeretettel találkoztunk.
Ahogyan emelkedtem a lusta levegõben, egyszerre pilótatársam csapott mel-

lém a légben, és megörülve
egymásnak, mint a
gyerekek, kergetõzni
kezdtünk egymással a
levegõben. ELEK volt
az, láttam, ahogyan
játszik velem, és
hirtelen hallottam a
sok repülõbemutatón
irányító meteorológiaoktató lányomat, ahogy
utasít, hogyan rendezõdjek égi
társam mellé. Hirtelen lejátszódott bennem soksok
bemutató
szinkron figurája, láttam, Valaki
Eleknek is diktálja, hogyan
maradjunk együtt.
Nem tudom, a
földön
látták-e
milyen figurákat rajzoltunk
az égre, de
akkor nem is az
volt a fontos látnak-e, hanem az,
csináljuk-e.
Majd’ egy órán át kergetõztünk a levegõben, számomra ez az emlékezés
csúcspontja volt ezen a találkozón.
És miután leszálltunk, hirtelen megelevenedtek a verseny
küzdelmének hevében azok az
arcok, akikkel együtt annyit
nevettünk, és játszottunk ennek
a versenynek a névadójával
közösen, akivel annyi órát
eltöltöttünk a földön is úgy,
hogy mindeközben a levegõben
voltunk.
És bár az eredményhajszolás
kicsit elhomályosította az
emlékezést, azért az égben
Menyhárt Évi újra velük szárnyalt, velünk játszott, talán
versenyzett és gyõzött is
bizonyosan…
g

uh.wu.llotradam.www

TOLL0606.qxd

12:16

Page 16

La éhgidiecgsfarotnaton
Eged Kupa 2006, avagy

Bevezetés 1.,
avagy a végeredmény

„Az Eged Kupa 2006 eredményei: A verseny
2 érvényes nappal ért véget, emiatt sajnos
nem hirdethetõ végeredmény. A nemzeti bajnokságba és az FAI-rangsorba két érvényes
nappal beszámítanak az eredmények.”

(http://egedkupa.hu/eredmények)

Bevezetés 2.,

avagy a szinoptikus helyzet

uh.wu.llotradam.www

„A május 19-i hétvégén indult el ÉszakEurópában az a meteorológiai folyamat, ami
kezdetben a kontinens nyugati, majd középsõ
területeit érte el. Ekkor kezdett erõsödni az a
skandináv középpontú ciklon, mely NyugatEurópába hûvös levegõt hozott. (…)
Miközben a kontinens nyugati részén
folyamatos volt az északi hidegáramlás,
hazánk fölé egyre melegebb, változó ned-

vességtartalmú légtömegek érkeztek. 23-án,
kedden tetõzött a hõség,
a délkeleti megyékben a
hõmérséklet elérte a 30
fokot. Idõközben a hidegfront – átkelve az
Alpokon – elérte hazánk
nyugati szélét, ahol a
BERIC
szél már kedd este észaFotók:
KISBERCI, PÉNZES ZOLI ki irányba fordult. 24én, szerdán érkezett
meg nyugat felõl az az igen erõteljes hidegfront, ami nagy viharok kíséretében vetett
véget az addigi kánikulának. Közel 20 fokos
hõmérséklet-különbségek is voltak az ország
nyugati és keleti része között. Már ez is
jelezte, hogy szokatlan idõjárási szituációval
állunk szemben…” (Részlet az Interaktív

Meteorológia internetes oldaláról.)

E

léggé tavalyi érzésekkel figyelem
a keleti égboltot május 20-án,
szombat hajnalban, Eger felé
zakatolván a hármas úton. Rossz emlékeimet azonban hamar elnyomja a
nehezen kivívott szabadság mámorító
érzése. Ma esetleg esni fog? na és! Egy
hétig úgysem lesz más dolgunk, mint:
REPÜLNI!

Különben is, okulva a tavalyi év
tapasztalataiból, a szervezõk a 2006-os
Eged Kupát egy hónappal késõbbre,
május második felére hirdették meg.
Ezen a szélességen ekkorra már bízvást
lehet olyan meteorológiai feltételekre
számítani, amelyek közt hét + kettõ tartalékból kijön három értékelhetõ versenynap. A többin meg majd helyben ellejtõzgetünk, ugye. Imígyen szakértünk
KISBERCIVEL a vén Transporter ringató
varrógépzörgésében.
ZOLIKA repterén a szokott vidám zûrzavar fogad, amelyben mégis minden
szinte magától kerül a helyére. Tõlünk
ugyan nem, hiszen mire észbekapunk,
már kora délután van és az Eged oldalán

zötykölõdünk fölfelé. Csak halványan
dereng, hogy közben beregisztráltunk;
PERECZES Zsolt és LÁZÁR Gábor, a két versenyfõnök eligazított bennünket; rég
látott kedves barátokat ölelgettünk;
összeszedtük a felszerelést; és a „Zárt
felhõzet miatt nem lett kiírva feladat”.
Vékony altocumulusréteg terpeszkedik
fölöttünk; a szél nem túl erõs, és „természetesen” déli. Igazi újdonságot csak
a fa szõlõkarók helyére éppen most levert vaskarók ezrei jelentenek: ahh… –
képzelõdik el a gyomrom. Eljátsszuk a
hagyományos, „kipakolunk a délnyugatiban, aztán átmászunk a délkeletibe”
rituálét; de ezután már repülünk! Magam hét kemény percet a leszállóig. No
nem baj, legalább kipróbálhattam a haskonténerre applikált tépõzáras „mûszerfalat” a holnapi éles bevetés elõtt.

Este korán nyugovóra térünk, hogy
aztán meggyõzõdhessünk a szomszéd
AUNER Amadéék szavahihetõségérõl,
akik már jó elõre figyelmeztettek, hogy
õk nem az a tyúkokkal fekvõ fajta.
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21-e, vasárnap „2. nap: Összezáródó
felhõzet miatt a nap le lett fújva.” Mint

uh.wu.llotradam.www

utóbb kiderült, ez lett volna talán a „harmadik érvényes nap”. De menjünk sorjában. Fürdéssel kezdjük a napot, NAGYBALU és az õ ERIKÁJA, TÓTH Zsuzsi meg
mi ketten. A „kettõtizenkettes” kollégiumi zuhanyzója éppen egy évvel amortizáltabb annál, ahogyan utoljára láttuk.
De van víz és szappan, s a többi nem
számít. Vissza a reptérre, közben megjött
egykét nagykártya is, köztük az utóbbi
idõk két nyertese: LOSI és ÁKOS Zsuzsi.
Utóbbi kedvéért pedig egy kereskedelmi
tévé stábja: egy operatõr, két technikus,
egy riporternõ és egy vadászgörény.
Tizenegykor briefing. Közepes nyugati
szél fúj, az égkép egyelõre jó, de a meteor összezáródást és hidegfrontot ígér. Lefújják a napot, aztán megyünk repülni.
A hegyen gyenge északnyugati szél;
az elsõ eresztés kiteker, aztán lerohad.
Közben a szél szépen erõsödik; sõt! Kétségeim támadnak afelõl, hogy el merek-e
majd startolni. Jobb híján a tévés kollégák munkáját figyelem; igen érdekes,
ahogyan egy közelrõl fölvett start közben a gyorsító beleakad a kamerába, és
kis híján elviszi azt repülni. Nagybalu és
Era tandemje felszáll, nívóban marad.

Egyre többen követik õket;
emelkednek, de nem valami
nagyon. Fiam egy almulásban
simán elstartol, én állok a
helyére. Nna.
Helybõl emelkedek el, de
még lehet elõre menni. Az
emelõtér sima, nyugatias a
szél; húzok pár ingát, és
követem a velem egy magasságban lévõket a nyugati púp
elé. Fordulnék, ehelyett megállok – az ernyõ hanyatt esik.
Na?! biÍÍÍÍÍÍÍÍÍbibibibibibibi!!
– így a varió. Azanyád!
Kapaszkodok mindenbe, ami kézre jön;
egyhelyben öttel megyek fölfelé; meg se
állok plusz kétszázötvenig. De ott vége
is. Körülnézek. Fejem fölött hétnyolcad
égboltnyi szürkeség. A kilátó mögött,
nem túl magasan hatan-nyolcan küzdenek; az elöl levõk meg sodródnak
hátrafelé, velem együtt. Ez a magasság
kevés az én tapasztalatomnak ahhoz,
hogy a hegy fölött beforduljak.
Gyorsítózva elõre megyek inkább, de
semmi, csak az elõbbi nagy lift leáramlása. Le is szállok belõle szépen; a
lebegtetéssel sem kell bajlódnom, olyan
duda fogad.

idõmérés van. Ennek ellenére ráérõsre
veszem a figurát (értsd: arra fogom a
startlázat, hogy majd a nagyok megmutatják nekem, mit csináljak). Pedig olvastam GURIGA cikkét 2002-bõl, miszerint
Egerben addig érdemes tolni, amíg még
lehet (Toljuk, toljuk, Guriga! Madártoll,
2002. június).
Nem mintha lenne mit megszívlelni:
két-háromfõs bolyok girhelnek nívó alatt
a keleti völgyben; RÁCZ Balázsnak, Losinak, Barthnak kell lenni, hogy egyáltalán
Mint utóbb kiderül, Balu és Erika fönnmaradjon az ember. A magam
hátrasodródtak a szõlõbe. Páran kivárják részérõl egyik sem vagyok, mint ez a
a következõ hombárt, de nem mennek el, start után rögtön kiderül. Visszaszállítás,
hanem megpróbálnak bejönni a reptérre,
szél ellen. Izgalmas pillanatok következnek, még a földrõl nézve is… Ki a
szemközti szõlõbe, ki a lovarda melletti
völgybe küzdi le magát. Közben jön a
hír, hogy Amadé 56 kilométert repült,
valami Tiszagyulaházáig.

Május 22., hétfõ „3. nap: Kiírt feladat

(TASK1): Vadna, Bélapátfalva törésponttal,
42.7 km. 4 pilótának sikerült megrepülnie a
10 km-es távminimumot a szükséges 11
helyett.” Nos, a térképre nézve – utólag –

érthetõ tán az is,
hogy miért, hiszen
kora délután már a
délnyugati starthely üzemelt… Tán,
ha Miskolcot írják
ki? De a két igazgató és a BARTH
Satya, BELICZAY
Koppány, MLINKÓ
Marci összetételû
feladatkitûzõ bizottság ekkor még
makacsul hitt a meteorológiai elõrejelzésnek. Innentõl kezdve viszont szállóigévé
lett, hogy „Mindegy, csak Bélapátfalva

de már a délnyugatiba. Kicsit
beindul a termikus aktivitás,
de nem nagyon. Egy boly
mégis elmegy; négyen jutnak
túl a tíz kilométeren
mindössze. A szél mindenkit
lefúj a kurzusról Felsõtárkány
felé. Magam szépen lerohadok megint; így a délután
DEÁK Gábor sporttársunk
remek, mozgáskorlátozottaknak készült
motoros trike-jának szakértésével telik.
Gabi aztán elmegy kötelékrepülni. Mi
gyalogosok meg, köztük az idõközben
törésponttal…”
szintén befutott Gurigával, egyszercsak
Gyenge az idõ, hamar átmegy anar- látjuk ám, hogy Koppányék gyogyiznak
chiába a startsorrend. Amúgy is egyéni a délkeletiben.
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Húsz perc múlva ott vagyunk az Uazzal. Koppány még mindig fönt bohóckodik, pedig a starthelyen gyengének tûnik
az idõ. Kapkodva szerelünk, és egymás
után robbanunk el a lejtõrõl. Guriga után
startolok, kiborítok a keleti oldalra és
ezzel megkezdõdik életem legvadabb
lejtõzése, teljes négy percen át. Ráta-
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padok a hegyre, mindenütt ernyõk, mint
egy bombázókötelék valami háborús
kalandfilmben. Guriga mögött vagy
ötven méterrel repülök, s vagy tíz méterrel alatta. És nem emelkedem, sõt. Elõttem többen lefordulnak a lejtõrõl, én
nem: itt estem be a szõlõbe tavaly. Meg
azért se! Guriga fordul, a kanyar
mögül Kisberci jön szembe; végre
én is fordulhatok, de érzem: késõ.
Már – szó szerint – kerülgetnem
kell a magasabb fákat. Azért is!
Végül jön a szõlõ; ez nem lesz jó – és
dühöngve beszállok a starthely
elõtti bozótban egy kétszer két
méteres tisztásra, úgy, hogy az
ernyõ már a szõlõ melletti útra
omlik le. Két perc alatt makramézom át magamat az elõttem
levõ bokrokon, s már botladozom
is fölfelé, kéket-zõdet látok
mérgemben. Terítés, villámgyors

ellenõrzés, start – de már hiába, nekem
és az utánam jövõknek csak a leszállót
adja. A fiam, Guriga és még páran vagy
fél óráig fönt tudnak maradni. Többen
beestek a keleti szõlõbe; egy bokaficam is
összejött, valami betonoszloppal való
találkozásból.

Május 23., kedd

„4.
nap: Kiírt feladat (TASK2):
Mezõcsát, 38.7 km.” A fela-

datból is látszik, hogy már
mindenki szeretne valami
értékelhetõt
csinálni.
Korán indult a termiktevékenység, de gyenge és
változó a szél. Vagy egy
tucat pilóta festi az eget, ki
a délnyugatiból, ki az
északnyugatiból startolt.
Jól elvannak, amíg lent ki
nem tûzik a feladatot, és
utánuk nem ered az elsõ
etap. Hatalmas akvárium
kavarog a hegy elõtt, aztán elzárják a termikcsapot, és hirtelen kiürül a légtér.
Föntrõl bámuljuk, ahogy rohanva csomagolnak a leszállóban; aztán meg azt,
hogy a délkeleti gerinc felõl félnívón
három ernyõ közeledik: Barth Sanyi,
Koppány és VARGA Dénes emelkednek a
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semmin. „Mé’ mindig ezek maradnak
fönt?” – dünnyögi valaki hangosan
sokunk irigy gondolatát.
A starthely újra felbolydul; most az
északnyugati lejtõre fekszik föl egy termik. A versenyzõk sorban állnak a starton, miközben az eleje már magasan a
csúcs fölött köröz. Északnyugat felõl cirruszok és lapos altokumuluszok jönnek,
jó gyorsan. Startolok, hárommal emelkedem, aztán már néggyel. Aztán elhallgat
A napot Rácz Balázs nyerte 24,2
kilométerrel, VÁLYI Robi és Varga
Dénes elõtt. Estére nyugat felõl már
látjuk a közelgõ hidegfrontot.
Aznap a reptéren egy Góbénak
nem adta ki, beesett szegény a
szõlõ szélébe. A gép „rendesen”
összetört; a pilóta, hála Istennek,
megúszta egy lábtöréssel.

Május 24., szerda

„5. nap:
Jelentõs mennyiségû csapadék és
viharos szél miatt nem lett kiírva feladat.” És ez még nagyon finom

fogalmazás.
a varió. Plusz 141 méter.
Keresgélek, hiába; az
elõzõ boly viszont
egyenletesen emelkedik,
de már túl a hegyen.
Ismét a dilemma:
bemenjek ezen a magasságon? Nem merek;
inkább a starthely fölött
próbálkozom tovább,
pedig tudom, hogy már
ebbõl sem lesz táv. Az ég
„szépen” elszürkül, pár
dobálás még, aztán
leomlik alólam a termik
láthatatlan trónusa. A
GPS
útvonaljelzõje
gúnyosan mutogat a
hátam mögé.
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Május 25., csütörtök „6. nap:
Kiírt feladat (TASK3): Tiszabábolna,
Egerlövõ törésponttal, 42.1 km.” No,

suinúj .6002 – mázs .261 g ajpal kenégéstevözS kõlüpeR dabazS A
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már nem lehet nagy baj, itt a meteorológus köztünk! KÁLMI személyesen. Remek elõadást tart a briefing alatt a szinoptikus helyzetrõl,
nem titkolva, hogy nemsokára
elromlik az idõ. De ma még! Kicsit
késõn fog indulni, kettes-négyes
északnyugati alapszél lesz, hetes
magassági szél; kettõ-négy okta
kumulusz; a szél késõbb nyugatira for- a boly alján érem el. Bal kör van; most
dul. Miközben ezt hallgatjuk a szánkat nem örülök olyan nagyon a kényelmes,
nyalogatva, két ernyõ lejtõzik kényelme- mély súlypontú beülõmnek: szûk a termik, és hiába dõlök, a fékkel is dolgozni
kell keményen. Meg persze a gyakorlatlanság… Mire észreveszem, hogy a boly
teteje visszatágított a kilátó fölé, addigra
a lefutógerinc fölött vagyok nívóban, és
elfogyott alólam az emelés. Egyedül
girhelek; páran leszálltak, de a többség
szépen, sodródva emelkedik a hegycsúcs fölött. Ezt jól eltoltam – mondok
pár cifrát és keresni kezdem a veszett fejsze nyelét. A leszálló fölött nyolcvan méterrel találom meg; mintha ugyanaz a
kémény lenne, lehet, hogy az is. Tekerek,
sen a hegyen, fél tizenegykor. „Na, ezek se de sodródok is, mint a fene. A vége:
tudják, hogy kettes-négyes a szél” – kom- ugyanott vagyok, a lefutógerincen, nívómentálja
Guriga.
Kényelmesen
fölkászálódunk; még a starthelyen is jó
sokára születik csak meg a feladat. Ekkor
felgyorsulnak az események; én is igyekszem mielõbb levegõbe kerülni. Ma mindenképpen el akarok menni a távra.
Ennekokáért a bolyba startolok, pedig
nagyon félek az akváriumtól, amióta –
éppen itt – levertek az égrõl. Most azonban nyugisabb a helyzet, alig egy-két
kiáltás figyelmezteti a „bátrabbakat”. Az
északias szél tényleg kettes – lehetett
gyerekkorában… az északi lejtõn
emelkedünk ki plusz százig, aztán átsiklom a leszálló fölé, ahol páran termikelnek. Ez az! itt a szûk kémény; de eléggé

ban. Próbálom a hegy elõtt, de itt lee-ben többek szerint igen korán – lefújt vasárvagyok, így süllyedek, mint a balta. nap. Igazi jó idõt Kálmi, a meteorolóRohanok leszállni, hogy még egyszer gusunk sem tudott csinálni. Másfelõl vinekifuthassak föntrõl. De mire
fölérünk, hetes az
alapszél.
Pár
embert késõbb be
is fúj a délkeletibe.
Végül gyalog jövünk le, mely tény
szomorúságát
azért jelentõsen
enyhíti a képen
látható KATI, ANCSA
és GRÉTA társasága.
Varga Dénes
beért a célba. Ezen
a versenyen egyedül.

Május 26., pénpéntek „7. nap: Az

egész napos viharos
szél miatt nem lett
kiírva feladat.”

Május
szombat

27.,

„Elsõ tartaléknap: Kiírt feladat
(TASK4): Tiszabábolna, Mezõkövesd fordulóponttal, 40.4 km. A starthely fölött 100150 méterrel egész nap erõs ÉNy-i szél
ellenére a hegy magasságában egész nap DKi áramlás volt. Senki sem tudott kitekerni.”
Május 28., vasárnap „Második tartaléknap: Elõzõ napon le lett fújva a délig
várható melegfronti csapadék és viharos szél
miatt.”

Befejezés Nagyon jól éreztük magunkat. Igaz: mi igazából repülni mentünk.
Aki csak versenyezni ment a versenyre,
az lehet, hogy csalódott végül.
Mazsi, Perec, ANNÁCSKA és startmarsallocskái, a fel- és visszaszállítók
mindent megtettek értünk. Rajtuk
semmi nem múlott. Legfeljebb az a –

szont az is igaz, hogy az egynapos elõrejelzés gyakorlatilag soha nem jött be.
Szokatlan volt ugyan a szinoptikus
helyzet, de azért ennyire talán nem.
„Ebbõl” meg a hétfõ jöhetett volna ki
érvényesre. De ez mind benne van a pakliban, szegény kis országunk szûkös,
szegényes siklórepülési lehetõségében,
avagy inkább lehetetlenségében. A magyar pilóták itthon sajnos mindig vesztésre állnak a hidegfronton vívott légicsatában. Lehet, hogy igaza volt annak,
aki azt mondta, ne nevezzük versenynek
az Eged Kupát: nevezzük dzsemborinak.
Nekem az volt, dzsembori. Találkozó
azokkal, akikkel jó együtt lenni.
Egyébként Perecék állítólag július elejére versenyt terveznek Egerbe…
g
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2006. majális:

Torockó

M
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ár régen szerettünk volna
Erdélyt is felvenni a „Már
repültünk ott is” listánkba,
ezt az idei majális alkalmával sikerült
beteljesíteni. Nem voltunk egyedül ezzel
a tervvel, nagy siklóernyõs erõk szerveztek túrát a majálisi hétvégére, mikor
végre hétköznapra esett egy ünnepnap.
Az MSE részére ez igazi klubos kirándulásra sikeredett, mert a klubból részt
vettek SIMON Gyula, SZAKÁCS Botond,
FÜZESI Zoltán, BENEDEK Bence, SZÉP Marianna, GYIMESI Zsolt, (egy ex MSE tagunk
SZABÓ Joe, egy tiszteletbeli MSE tagunk
PRIJATELJ Janó, egy talán MSE tagunk
VÁRADI Ákos) és jómagam.

Az idõjárás-jelentést
már az indulás elõtti
napokban szinte óránként
nézegettük és hol biztató,
hol lehangoló levelek
érkeztek a belsõ listánkra,
de a pg.c2.hu fórumában
is vegyesen voltak optimista és pesszimista
hangok. Mi mindenesetre
a tervezett idõpontban,
pénteken hajnali öt
órakor elindultunk. A
budapesti idõjárás nem
sok jót jósolt, de hát
messzire megyünk…
Az utazás nem volt
egyszerû.
Magyarországon a 4-es, 42-es utat
választottuk,
biharkeresztesi határátlépéssel,
aztán
Nagyvárad,
Kolozsvár, Torda, Torockó
útvonalon. A fõutak
kiváló állapotúak, de
nagyon
forgalmasak
voltak, Tordától a helyzet
megfordult, tengelytörõ
kátyúkkal borított utak,
gyér forgalommal. Viszszafelé Tordát és Kolozsvárt kihagyva
mentünk, ami szerintünk idõben és kilométerben egyaránt kedvezõbb, habár
többet mentünk mellékúton. A határ
után, a román oldalon egy kisváros azzal
keltette fel figyelmünket, hogy sok 4-5
szintes(!) családi ház tetejét fémesen csillogó, cirádás, tornyocskás tetõ díszítette
és a kis tornyocskákat hol Mercedes-csillag, hogy Ferrari-lovak tették még csicsásabbá. Érdekes, hogy a legtöbbjük
üresen állt, és még vakolatra sem futotta
- hát igen, drága lehet egy ilyen tetõ.
A több mint 8 órás utazást követõen,
délután két óra körül érkeztünk meg
Torockóra. Az úton szinte végig esett az

esõ, de itt a borult ég ellenére nem
esett, de repülésre a zárt felhõzet és
a nagy nedvesség miatt nem is gondoltunk.
Torockó egy nagyon szép magyar falu, kedves, régi fehér házakkal, vendégszeretõ emberekkel. Itt
mintha megállt volna az idõ.
Eszembe jut mit mondott Gyula a
helyrõl: „Olyan mintha idõben
visszautazna az ember 50 évet.”
Torockó egy nagy északkelet-délnyugat
irányú völgyben helyezkedik el. A völgy
délkeleti oldala a Székelykõ, sziklás, kb.
3 km hosszú oldalával és startolásra
kiválóan alkalmas, füves tetejével.
Északnyugatról az Ordaskõ lankái zárják közre a völgyet. Ez az oldal kevésbé
meredek, tagolt, füves, majd erdõvel
borított hegyoldal, melybõl a nyugati
részen egy kb. egy km hosszú sziklaorom nyúlik ki, amely nagyon jó termikbánya. Aki ide kiemelkedik, az addig
repülhet ezen ormok felett, amennyit
nem szégyell. A leszálló a füves domboldal aljában van; az egykori teraszos
megmûvelés miatt, kis teraszok
nehezítik a leszállást, no meg 1-2 bokor,
fa, de kezdõk is megbirkóznak vele.
Az ordaskõi starthely a füves lanka és
a meredekebb erdõ határán lévõ rét, kb.
830 méter tengerszint feletti magasságban (N46°27,538’ E023°33,156’). A rét
elõtt délkeleti irányban egy kis sziklaorom van, amely elegendõ napsütés
hatására igen termikussá tud válni. A
startolás gyakorlatilag délnyugati irányban lehetséges. A leszállóhoz viszonyított szintkülönbség kb. 150-160 méter.
Ordaskõnek van egy felsõ starthelye, ez
a sziklás ormok egyik, fûvel borított
része. Erõs szélben, illetve a termikus
aktivitás közepén szerintem nem lehet
túl egyszerû az innen való startolás, de
magam nem próbáltam ki.
A székelykõi starthely a füves lanka

és a szikla határán található,
kb. 720 méter tengerszint
feletti
magasságban
(N46°27,206’, E023°34,672’).
Startolni, az északnyugattól
délnyugatig tartó irányok
között lehet, a starthelytõl
balra (délre) egy mély
bevágás van a hegyben,
PÁRDUC
melyet egy kis gerinchát
követ, de nem vészes, csak
nagyon délies szél esetén lehet kicsit turbulens. A leszálló itt is teraszos és a gerinccel párhuzamosan kell megközelíteni, de ez is könnyû leszálló. A
Székelykõ felsõ starthelyét lábbal nem
mászta meg közülünk senki, a feljutás
nem egyszerû, sõt nehéz. A helyiek
szerint kb. 2 órát vesz igénybe, a háziak
szerint az út nagy részét elmosta az esõ.
Termikus napokon teljesen felesleges
felmászni, mert simán fel lehet lejtõzni,
de aki biztosra szeretne menni…
Szóval ott tartottunk, hogy pénteken
nem repültünk, csak megvizsgáltuk a
Székelykõ starthelyét és berendezkedtünk a szálláson. A szállás teljesen jó volt, bár kis félelmem volt az
utazás elõtt, lelki szemeim elõtt a kútból
húzott vízben való mosakodás és gravitációs illemhely lebegett, de normális
melegvizes zuhany és WC fogadott minket. Tágas ebédlõ és a Székelykõre nézõ
terasz dobta még a szállás szintjét. A
háziak nagyon kedvesek, az ételek nagyon ízesek, panaszra szánk nem nyílhatott. Egy éjszaka teljes ellátással (bõséges
reggeli és háromfogásos vacsorával) 4
ezer Ft(!) Erre szokták mondani, hogy a
hülyének is megéri.
Érdemes megjegyezni Torockó román
nevét: Rimetea, mert a nem magyarlakta
falvakban senki nem ismeri a Torockó
nevet. A völgyben néhány szomszédos
falu magyar, de a többi román.
A környék nagyon szép, nem csak
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repülésre alkalmas. A közeli Tordai hasadék, vagy sóbánya, a közeli faluban lévõ
vár a siklóernyõsök családjának, kísérõinek is szép, maradandó élményt nyújt.
Szombaton zárt, felhõs égre
ébredtünk, a szél egyértelmûen DK,
vagyis Ordaskõre indultunk. A leszállóban már ott találtunk egy kempinget is
szégyenbe hozó mennyiségû sátrat, mindenfelé készülõdõ emberekkel, egyesek
álmosan, mások virgoncan. PAMÍRRAL is
találkoztunk, aki szokásához híven
elsõnek indult neki a hegynek - gyalog, a
két túrabotjával. Pedig többen is ajánlottak neki felszállítást. Mi is nekiindultunk. Egy bõ negyed óra alatt fel lehet
érni. Mire felértünk, már kezdett szakadozni a felhõzet, láttuk, hogy jó lesz…
jó is lett.
A helyi siklóernyõs fõrendezõ, TÖRÖK
Zoli (Pogozoli), sebtiben megszervezett
egy kis házi versenyt, melyen szinte
mindenki részt vett. Bár a „szemtelenül”
magas 500 Ft-os részvételi díjat, azért
sokalltuk! :) Hamar kitûzték az elsõ napi
feladatot: Szent-László (27 km).
Megindultak a startok. Az ideálisnak
éppen nem mondható idõjárás és erõs
szél ellenére sokaknak sikerült
kiemelkedni, sokan több órát repültek a
feljebb említett orom felett. Én a kevésbé
szerencsések közé kerültem, a második
kísérlet után Janóval átmentünk a Székelykõi starthelyre, ahol szintén startolható
szél fogadott minket. Mire kiterítettünk,
megérkeztek az elsõ látogatók is, akik
elõször ernyõvel az ordaskõi oldalról,
majd gyalog érkeztek. Így már két oldalról volt startolható a völgy. Innen is
szépeket repültek.
Az aznapi feladatot csak PEPO repülte
meg, de sokan elindultak, többnyire
Járáig (Iara) jutottak.
Másnap kevesebb felhõ, élénkebb szél
fogadott minket. 1200 méter alatt élénk
délkeleti, felette élénk déli. A feladat:

Egeres (52 km).
A startomat ismét elég rossz idõpontra idõzítettem, a start után azonnal
rohadtam le. Itt, az ordaskõi starton ökölszabályként elmondható, hogy ha az elsõ
inga után nem kerül az ember stabilan az
erdõ fölé, jobb, ha visszaszáll a starthelyre, vagy környékére. Én nem ezt tettem,
de végül megérte. A starthely alá süllyedtem 80 méterre, ahol valami pilinszka
buborékban a szó legszorosabb
értelmében feltornáztam magam a
starthely fölé, majd tovább az erdõ, majd
a gerinc fölé. A gerinc nyugati részén
aztán beletenyereltem egy 6-7 méterbe,
ami fellövelt 2000 méter fölé. Nem is
idõztem tovább, mert mégiscsak verseny
van! Két tandemmel egyetemben indultunk a cél felé (az egyik CSÜLÖK volt), de
egy hosszú sikláson kívül nem adott
semmit, de így is lett kb. 13 km. A leszálláskor már igen erõs volt a szél, alig
tudtam összehajtani az ernyõt. A közeli
Jára falu felé vettem az utat, közben
Mariannát láttam még az elemekkel küzdeni, de neki sem adta, egy faluval odébb
szállt le a többiekkel. Aznap is lehetett
volna sok órát repülni a gerinc felett, de
máshol nemigen voltak termikek. A felmentõ Janó-busz visszaszállításig, a teljesen román lakta faluban álldogáltunk.
Errefelé nagyon erõsen süthet a nap. A
faluban senki nem beszélt, vagy értett
magyarul, de más nyelveken sem, pedig
próbálkoztam. Rettenetesen sok Dacia
autó van, de minden elképzelhetõ és
elképzelhetetlen típus és forma megtalálható, de mérsékelt színválasztékkal. A
piros a csajozós, a kék az öregeké, a féhér
a parasztoké – ezt a helyiektõl tudjuk. A
lepukkant Daciák mellett jelen van a
másik véglet – a több tízmilliós luxusjárgányok. Középút nincs.
Az aznap nem teljesítette senki a
távot, úgy 18 km-nél tovább senki nem
jutott.

A nap fénypontjaként Pogozoli a
levegõben, tandemrepülés közben kérte
meg kedvese kezét, az „igen” a Székelykõrõl visszhangzott.
Majális napja. Reggel ismét felhõs az
ég, de a megmaradt délies szél miatt
ismét az Ordaskõre mentünk. Ma is
nagyon kétesélyes volt a start utáni fennmaradás. Minden ötödik ernyõ ragadt
fenn, hosszabb, rövidebb ideig.
Közülünk nem ment el senki távra,
pedig mai is ki lett írva feladat: ismét
Egeres.
A kora délutáni órákra már teljesen
zárt a felhõzet, alatta elvétve egy-két
cumulus. Néhány próbálgatás után mindenki a leszállóban volt. Rövid pakolgatás és búcsúzkodás után indultunk
haza, immár a Tordát és Kolozsvárt elkerülõ úton. Torockót elhagyva a
patakmeder menti füves partszakaszokon sok száz majálisozót láttunk.
Sátrakkal, grillsütõkkel és elegendõ
bódító italokkal felvértezve vonultak ki a

szabad természetbe. Már elõzõ nap is láttunk jó néhányat közülük.
A további hazafelé úton találkoztunk
Pepóval; a távot ugyan nem repülte meg,
de elég messze jutott, kb. 30 km lehetett.
Pepo a leszállás után több órát gyalogolt,
mire visszaért a civilizációba. Pepo
egyértelmûen megnyerte a kis házi
versenyt. Gratula neki, és köszönet
Pogozolinak a szervezésért és Pepónak,
hogy minden nap olyan lelkesen felszállította az ernyõinket!
A háziverseny eredményei:
Szóló céltáv - férfi:
I. Tasi Péter - 3 táv, (össz. 75 km)
II. Szabó Zoltán - 2 tav, (össz. 28 km)
III. Török Zoltán - 2 táv, (össz. 26 km)
Szóló céltáv - nõi:
I. Ákos Zsuzsa - 1 táv, (20 km)
II. Szép Marianna - 1 táv, (17 km)
Tandem céltáv
I. Hegyi Zsolt és Holló Attila - 1 táv, (13
km)
Jövõre újra, ugyanitt találkozunk!
g

27

TOLL0606.qxd

2006.06.22.

12:17

Page 28

28
suinúj .6002 – mázs .261 g ajpal kenégéstevözS kõlüpeR dabazS A

Hirdetési tarifáink
2006. január 1-tõl
Apró: 500 Ft
Apró: 500 Ft
1/6 2500 Ft
1/3 4000 Ft
1/2 6 0 0 0 F t
1/1 1 0 0 0 0 F t

Borítóbelsõn 25%, hátlapon 50% felár! 3 megjelenéstõl
20% kedvezmény!
Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy hirdetéseidet a megjelenés hónapjának 2-áig, e-mailen,
vagy telefonon juttasd el hozzám. SMS-ben nem fogadom hirdetésedet. Fizetni a feladással 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!
MAGYAR BERTALAN (beric)
E-mail: beric@index.hu
Telefon: (30) 9642-652

Ultrakönnyû repülõk találkozója!
uh.wu.llotradam.www

Rétság-Tolmács Repülõtér
2006. július 7–9.
www.ultalalkozo.hu
Info: 0620-394-6664
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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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