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KEREKES László

Tel.: (20) 364-6921
E-mail: laszlo.kerekes@hmth.hu
(+Elõfizetéssel kapcsolatos ügyek)
Szerkesztõ, tipográfus:

MAGYAR Bertalan

Tel.: (30) 9642-652
E-mail.: beric@index.hu
(+Hirdetésfelvétel)
Tördelõszerkesztõ:
IFJ.

MAGYAR Bertalan

Tel.: (20) 247-2504
E-mail.: stellar@c2.hu
(+webszerkesztés)
Grafika:

HEMMERT László

Nyomda: Press + Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.
Vezetõ: TÓTH Imre
Honlap: www.madartoll.uw.hu

uh.wu.llotradam.www

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 a Szabad Repülõk
Szövetségéhez egyéb módon lehet eljuttatni. Mértéke negyedévre 1200 Ft, félévre
2200 Ft, egy évre 4000 Ft.
A címlapon: XX. Sárkány EB, Isztria, 2006
Fotó: LÕRENTEY Kálmán
(cikkünk a 8. oldalon)
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a Csobánc-hegy

A verseny célja a siklóernyõzés népszerûsítése és a siklóernyõs nõi
mezõny versenyszellemének élénkítése. Nevezni kizárólag 2-essel
kezdõdõ személyi számmal lehet, ellenkezõ nemûek csak szolgálatot
vállalhatnak a rendezésben.
A nevezõk elõzetes jelentkezéseiket a laszlo.kerekes@hmth.hu E-mail
címen tehetik meg. Szükséges információk: jogosítás szintje, GPS (ha
nincs akkor kölcsönzünk), szállással és szállítással kapcsolatos igények,
MRSZ licence száma. A jelentkezõknek egyenként visszajelzünk.
Rendezõk:
Versenyigazgató és értékelés:
K EREKES László
Startszolgálat és visszaszállítás:
F ERENCI Miklós és MAGYAR Bertalanok.
Fõvédnök:
Fejéregyházi László MRSZ-elnök
Tervezett program:
Szeptember 7. (csütörtök) 10 órától regisztráció
Szeptember 7-10. 13.00 órától feladat kitûzés, versenystartok
Szeptember 10. 19.00 Eredményhirdetés.
Nevezési díj 15.000 Ft, ami tartalmazza a rendezést, szállást, a reggelit
és vacsorát és a távról visszaszállítást. A hegyre sajnos gyalog kell felfelsétálni.
Nevezési határidõ: 2006. szeptember 3. Amennyiben a nevezési
határidõig legalább 15 versenyzõ nem nevez, a versenyt nem tartjuk
meg.
Szállás: hálózsákos, a Csobánc hegy DK oldalán lévõ Simon-tanyán.
Várható feladatok: Céltáv, hurok, háromszög sebesség értékeléssel
(megfelelõ idõjárással rekordkísérletek).
Az értékelés: távképlet szerint történik, kizárólag GPS-bõl nyert adatok
alapján.
Díjazás: Az elsõ három helyezett kupát, a verseny résztvevõi emléklapot
kapnak.

Várjuk a jelentkezéseiteket!
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A Szabad Repülõk Szövetségének lapja
Postacím: 1550 Budapest, Pf. 171.
Fõszerkesztõ:

Elsõ Magyar Nõi
Siklóernyõs Bajnokságot
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Siklóernyõs Pilótalányok!
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tervezzük megrendezni az
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AGY László
N
Emlékverseny

A

Szentkirályszabadja,
2006. június 11.

uh.wu.llotradam.www

motoszkált bennem: egy
versenyen a változékony
igazi pilótára csak így igazi
idõjárás miatti versenynapaz emlékezés” – mondotta
váltás ellenére is 30 siklóKEREKES László (Guriga).
ernyõs, 1 sárkányrepülõ és 7 segédmotoros siklóernyõ pilóta indult.
Köszönet illeti meg a
Nagyszámú látogató, érdeklõdõ teversenyen indulókat, a
kintette meg a versenyt. A rendezés
rendezésben részvevõket,
biztosította a meghatározott és elvárt
valamint a bázis õrzésével
követelményeket. Engedjenek meg ATKÁRI GYÕZÕ
megbízott
szervezet
egy idézetet egy résztvevõtõl: Versenybiz. vezetõ munkatársait
pozitív
„Nagyszerû emberek között, remek
közremûködésükért. Külön
hangulatban és katonaként is 29 év sik- köszönetemet fejezem ki a verseny
lórepülõ pályafutás után, életemben repülõtéren történõ lebonyolítása
elõször repülhettem Szentkirályon. Bár feltételeinek megteremtése érdekében
szívesen lemondtam volna errõl az végzett munkájukért: SIMON Sándor és
élményrõl, ha õs-sárkányos NAGY Lajos KÉSMÁRKI Attila uraknak.
barátom fia, akinek emlékére itt vaA versenybizottság kinyilvánította,
gyunk, ma is köztünk lenne. hogy 2007-ben is ezen a helyszínen terFényképe elõtt tisztelegve sok zavaros vezi megrendezni a MH 5. Nagy László
kérdés mellett az egyetlen bizonyosság Siklórepülõ Emlékversenyt.

Összefoglaló:
II. helyezett: UNYI Ferenc szds. SzolVerseny helye: SZENTKIRÁLYSZAnok
Idõtartam+célraszállási verseny:
BADJA - repülõtér.
Idõpont: 2006. június 11., vasárnap
I. helyezett: Vass Tibor zls.
Veszprém
Rendezõ: SKY CLUB GYÕR siklóernyõs
sportegyesület
Katonai segédmotoros összetett
verseny:
Támogató: Bakony Repülõ Egyesület,
I. helyezett: Vass Tibor zls.
Veszprém Honvéd Sportegyesület
Veszprém
A verseny NAGY László sikló- és
II. helyezett: Unyi Ferenc szds. Szolhelikopter pilóta emlékének
nok
tiszteletére került megrendezésre
immár negyedik alkalommal. 2/a) Nyílt segédmotoros siklóernyõs
(1-3. oklevél és érem + kupa)
Betonhossz gyorsasági verseny:
Kategóriák és nyertesek:
I. helyezett: AMBRÓZI Péter
1. ) Katonai siklóernyõs (1-3. oklevél és
érem + Vándorkupa)
Budapest
I. helyezett: NAGY Péter szds. SzolII. helyezett: KARDOS Gábor
nok
Kaposvár
II. helyezett: ORSY László tõrm.
III. helyezett: KISS Oszkár
Szolnok
Tatabánya
III. helyezett: VASS Tibor zls.
Idõtartam+célraszállási verseny:
I. helyezett: Kiss Oszkár Tatabánya
Veszprém
II. helyezett: Kardos Gábor
1/a Nyílt siklóernyõs: (1-3. oklevél és
Kaposvár
érem + kupa)
III. helyezett: TÓTH István Kisbér
I. helyezett: BUKOVSZKY Attila Gyõr
II. helyezett: BENEDEK Bence Törökbálint
III. helyezett: AGYAGÁSI Béla Baja Nyílt (civil) segédmotoros összetett
verseny:
2.) Katonai segédmotoros siklóernyõs
I. helyezett: Kiss Oszkár Tatabánya
(1-3. oklevél és érem + kupa)
II. helyezett: Kardos Gábor
Betonhossz gyorsasági verseny:
Kaposvár
I. helyezett: VASS Tibor zls.
III. helyezett: Ambrózi Péter
Budapest
Veszprém
g
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Eger, Várkút turistaház,
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Továbbiak az augusztusi számban
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I2s0z0t6r i a
Tudósítás a XX. Sárkányrepülõ
Európa Bajnokságról
A magyar csapat:
BORBÉLY Tibor, Aeros KPL 3
GRUBER Ferenc csapatvezetõ, Aeros
Combat L 13
KIS Attila, Aeros Combat L 14
KOVÁCS Endre, Aeros Combat II 14
LÕRENTEY Kálmán, driver, fotós, Seedwings Sensor
SZÁSZ Péter, Moyes Litespeed S4 az
egyik tudósító
UJHELYI Balázs, Moyes
uh.wu.llotradam.www

Litespeed S5 a
másik tudósító
(dõlt betûk)

A helyszín

Az egész pálya egy kb.
30×35
kilométeres
területen belül helyezkedik el, az Isztriai-fél-

sziget északi és kelet részén, nagyjából
két hegyvonulat mentén (térképek találhatók a verseny honlapján: www.homovolans.hr). Az egyik vonulat D-DNy-ra
néz, ez a hosszabb, párhuzamos gerincekbõl áll. Itt van az elsõ számú
starthely: Raspadalica 560 méterrel a
tengerszint fölött, egy plató szélén. A
másik vonulat az Ucka, egy gerinc, Ny-i
irányú starthelyekkel,
háta mögött a Fiumeiöböl. A legmagasabb
pontja a Vojnuk, 1400
m, itt van az egyik
starthely, de itt nem fér
el a mezõny, ezért a tõle
délre lévõ, 800 méter
magas Brgud nevû
SZÁSZ Péter
UJHELYI Balázs
helyet használják verFotók: LÕRENTEY Kálmán
senyeken. A félsziget

középsõ része hullámzó dombság. A
Raspadalica starthelyen lehet sátorozni,
panoráma, rendes angol klotyó és
zuhany (nap által melegített vízzel) van,
ivóvíz és áram nincs. A versenyzõknek
hat Euro/nap volt a tarifa.

Június 14.

fölött. Endrike és Attila már itt vannak.
Nagyon ráérõsen nyitunk, aztán startolunk. Nem lehet sokat emelkedni a
starthelyre, ott jövünk-megyünk, nagy a
homály, de azért így is szép a tenger a
másik oldalon. Aztán elkóricálunk nyugat felé, Rocko Polje fölött összefutok
Balázzsal. Alapon megvárom, kicsit játszunk a felhõkkel, foszlányokkal kergetõzünk, aztán siklunk visszafelé,
nagyon megy a masina. Próbálgatom,
még nem bírtam megszokni, hogy
milyen kicsi a kormányerõ, de késõbb
azt mondja Bali, hogy nagyon fent vannak a dive stickek (sprogok), így nyugodtabb vagyok. Végül ott szállunk le,
ahol a cél szokott lenni. Kisebb, mint
tavaly, de mindenki szépen beletalál a
közepébe. Délután befutnak Feriék,
aztán estére megjön Tibi és Kálmán.

Indulás Bp-rõl este 8-kor Balázzsal,
három biciklivel, három géppel, három
pondróval, három ember kétheti cuccával, plusz 250 kg-nyi napernyõkonzollal.
Az utóbbit két órával késõbb
Nagykanizsán kitesszük, innen már nem
folyamatosan gumibakokon megyünk.
BORI gondoskodott rólunk, el vagyunk
látva, el is használunk egy rúd beiglit az
ellátmányból. Hajnali kettõkor az Ucka
nyugati oldalában beájulunk, csak úgy a
földön. Másnap mondják, hogy van pár
Június 16.
medve is errefelé, de úgy látszik, nem
Második edzõnap. Ma a másik startszeretik a sertéshúst.
helyre megyünk (Raspadalica, DNy). Az idõ
még gyengébb, mint tegnap, sok a cirrusz, kevés a
kumulusz, de azért lehet
emelkedni, 1-2 m/s. Ilyen
itt, ha szar. Ma is tág
értelemben vett helyizés
van, aztán megyünk
leszállni, mert 7-kor opening ceremony Opatijában.
Ez a leszálló sem ideális,
drótok is vannak, de nincs
probléma. Attila elfelejt
kiváltani, aztán olyat
lebegtet, hogy majdnem
hanyatt esik. Este megnyitó, a népi együttes próbára
teszi az idegeinket és a dobhártyánkat,
Június 15.
Elsõ edzõnap. Ébredés után bemegyünk végül csak abbahagyják. Kapunk enni,
a fõhadiszállásra (Roc), majd elfoglaljuk aztán vissza a sertésólba. Attilát és
a szállást és irány az Ucka. Nyugati engem is kerülget valami kórság. Holirány, rámpa, 1400 méterrel a tengerszint naptól verseny.
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Az elsõ versenynap, Raspadalica, összesen 98 versenyzõ. Az idõ középszarnak
ígérkezik, alul mérsékelt déli, felül élénk
nyugati széllel. A szervezõk nem állnak a
helyzet magaslatán, a fõgóré (a továbbiakban: Szakállas) pl. még nem hallott
arról, hogy a fordulópontok elnevezésében a három szám (pl. VOR070) a
magasságot jelöli (×10 méter). Azt
mondja, hogy pilóták vagyunk, nézze le
mindenki a térképrõl. Elmagyarázzák
neki, hogy ez elég fontos információ,
fõleg a végsiklásnál és a GPS-be éppen a
szervezõk töltötték fel így a fordulópontokat (nagyon helyesen). Utána tûznek
egy 102 km-es zártpályát 4 fordulóponttal, de úgy, hogy az elsõ mindjárt egy
olyan helyen van, ahol jönni szokott a see
breeze (stabil levegõ a tenger felõl, megöli

a termikeket). Mivel késõn érünk fel és
csak hátul van hely a placcon, úgy döntök, hogy gyorsan kinyitok, aztán elõremegyek és startolok elsõként. Így is
történik és bár morognak a szervezõk
(nem tudom, miért) én vagyok az EB elsõ
startolója. Aztán jön a feketeleves: a start
után nem tudom elõrebillenteni magam,
valami baj van a felfüggesztéssel. Kétszer is bemászok a trapézba, de nem lehet megoldani a levegõben a problémát.
Repülni így nem lehet, ezért én vagyok
az EB elsõ leszállója is. A felfüggesztés
van összecsavarodva, ez fixálta leszálló
pozícióban a pondrót. Rezignáltan
csukok, abban a hiszemben, hogy egy
nap csak egyszer lehet startolni, ezt
olvastam a hivatalos kiadványban. Mellettem Elio CATALDI (ITA) õrült tempóban szedi szét a gépét, nem értem

hova rohan, beszélni meg nem tudok
vele, mert csak taljánul beszél. Aztán
másnap JURÁJ elmagyarázza, hogy ha
technikai probléma miatt száll le valaki,
akkor az újra startolhat. Puff neki. Eliónak a váltóval volt valami gondja, de
másodszorra is valami mikiegeret gurított. Tibi nemsokára mellettem ér földet,
a többiek elindulnak. Az elsõ fordulópontnál ott van a rotor, nagyokat
esnek-kelnek a pilóták. Attila (17,3 km)
még elõtte leszáll, Bali (32,3 km) kevéssel
a fordulópont elõtt kénytelen visszafordulni, hogy túlélje, Feri (45,3 km) és
Endre (45,1 km) mennek tovább és a
második környékén érnek földet.

Mivel eléggé fos az idõ, de alapvetõen a célbaérésre gyúrok, az elején +1
percet töltök a startkapuban, hadd lássam, ki
merre siklik. Aztán már sajna 15 km körül
ott vagyok a legelejében, szépen emelkedünk
az egész repülhetõ terep legmagasabb hegye,
az Ucka oldalában. Mikor az emelés elkezd
gyengülni, én széllel szembe tágítok, mivel
alattunk, elõttünk tekernek, de nem jön be,
így aztán a siklást -100m-rõl indítom. Fel
sem merül, hogy ez probléma lehet, mivel
1500m-rõl egy sziklás hegyoldal mentén siklunk egészen a fordulópontig. De semmi nem
jön el, és már a hegy oldalában vagyok, és
egyre durvább a levegõ. A fordulópont fölöttem, oda se tudok menni, útban van a hegy.
Hát ez beégõ, kb. 5 perc alatt. Akik mögöttünk vannak, tudnak reagálni a helyzetre,
megállnak, mielõtt a gerinc mellé kerülnének,
így aztán sokan megfordulnak.
Balázs:

hiányom van, repképesnek nyilvánítom
magam. A tegnapihoz hasonló idõjárás,
kicsit erõsebb széllel. A feladat 69,8 km, 5
fordulóponttal. A kezdés fél órával
késõbb, mint tegnap. Senki nem érti,
hogy miért, szerintünk a szervezõk sem.
13:30-kor elindul a mezõny, kínlódós a
kiemelkedés. Balázs után startolok, jobbra megyünk a gerinc mellett, de nem jön
semmi. Merülünk, végül Balázs fordul
valamiben, ami inkább mínusz, de végül
kigyötri és fent marad. Én és még
négyen abból az eresztésbõl a vészleszállóban végezzük. Elég gyászos, de most
valahogy nem vagyok ideges, tegnap
este még azt sem tudtam elképzelni,
hogy ki tudok menni a starthelyre. A
napot megint Christian nyeri, õ ér be
egyedül. Rocko Polje-nél (kb. 25 km) úgy
néz ki a mezõ, mintha ott lenne a cél, itt
van Balázs, Feri, Endre, Tibi és még vagy
negyvenen, õk megcsinálták az elsõ fordulópontot. Attila az elsõ száron kénytelen lebegtetni késõbb ide érkezik Oleg is,
de õ már visszafelé jövet.

A startkapuban szopódunk 40
percet, hogy lehessen már menni, aztán
14:30-kor el is indul az elsõ boly. Én várok
még egyet, mivel úgy néz ki, hogy a
leárnyékolódás kicsit csökken. A második
kapun megyünk jópáran, az 1. fordulópont
meg is van, aztán visszafelé valahogy nem
emelkedik senki. Esnek-kelnek az emberek a
hegyoldalban, de semmi. Hát itt termik az
nincsen ebben az idõszakban. Már megint a
szívóágat választottam. Kb. 30-an próbálnak
kiemelkedni a hegyoldalban 50 m-rõl, de
senkinek sem sikerül.
Balázs:

Senki nem ér be a célba, 52,5 km-rel és
694 ponttal Christian Voiblet (CHE)
Kálmán folyamatosan vadul fotóz,
nyeri a napot.
Estére ledönt a lábamról valami kór, van már több mint 500 megányi anyag.
elõször ráz a hideg, aztán gorombán
Június 19.
belázasodok.
Harmadik versenynap, Raspadalica.
Megint nagyon hasonló idõ, annyi a
Június 18.
Második versenynap, Raspadalica. A különbség, hogy kicsit balra fordult a
lázam elmúlt és bár lóerõbõl komoly szél (D-DK) és erõsebb. Így sok helyen
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elég kicsi szöget zár be a gerinccel, mégis
jobb, mint tegnap. 76,4 km, 3 fordulópont, végig a gerinc mentén, de
idõnként át kell ugrani egyik szikláról a
másikra. Sok helyen nem merõlegesen
fúj, itt késõbb kicsit darabosnak
bizonyul. Gyorsan elstartol a mezõny,
emelkedünk és sodródunk hátra a
platóra, 20 km/h körüli szélben. 17001800 körül van a teteje, felhõ nincs (csak
cirrusz). Fûrészelve oldalgunk a startkapu felé, ott találkozom az elejével, köztük Balázzsal. Az elsõ kapunál alacsonyan vagyok és hátul, ezért nem
utánuk megyek, hanem elõre a völgybe,
ahol egy másik boly emelkedik. Aztán
velük együtt indulok meg, besiklunk a
fordulópontra, de visszafelé nincs
emelés, pont erõsen le vagyunk
árnyékolva, így alacsonyan érkezek
Rocko Polje fölé. Itt van egy kis gerinc,
Újlaki méret, az szokta adni, de most
csak lejtõzünk rajta páran. Endre is itt
van, régen õ volt a lejtõkirály, mindig õ
szállt le utoljára, most nem ezt csinálja,
hanem továbbmegy. Kb. fél óra jövésmenés után lebegtetek, elõttem és utánam még páran így csinálnak. Késõbb
megjön Gerolf HEINRICH (AUT) is, aztán
õ is kirohad errõl a hegyecskérõl, Corinna SCHWIEGERSHAUSEN (GER), a nõi
világbajnok viszont hosszú küzdelem
után elpattan. Attila jön értem, megint a
szállás mellett végezte. Feri az elsõ forduló elõtt Oliver BARTHELMESSZEL (GER)
együtt padlózott, Tibi megfordult aztán
a második felé félúton, Endre kb. ugyanott, de visszafelé a másodikról. Harmincan érnek be a célba, köztük Balázs a 12.
helyen. David SEIB (AUS) nyeri a napot.

Ma szépen megyek az elejében,
nem taktikázok, elég volt már a szívásból. Az
elsõ forduló ugyanaz mint tegnap, de itt
megállok emelkedni a gyenge emelésben, biztos ami biztos. Egyébként sajna ezen a helyen
a repülésben baromi nagy a szerencsefaktor,
Balázs:

mivel nagyon le van korlátozva a pilóta
választási lehetõsége. Általában alacsonyan
vagyunk (max. 1400-1500-ig emelkedünk a
200-700 m-es terep fölött) és ezek a kis sziklás vonulatok nem mindig adják, nincsen
olyan hely, ahol biztosra lehet menni, hogy
ott lesz a termik. Ezért aztán meg is pattannak néhányan, mivel ott ahol tegnap semmi
nem volt, ma eljön rendesen az anyag.
Végigtoljuk a gerincen, aztán visszafelé egy
helyen be kell menni hátra a következõ gerincre. Itt mindenki összegyûlik egy emelésben, aztán huss be hátra. Alacsonyan
vagyok, meg kell állnom egy kisebb hegyecskén emelkedni, hogy át merjek menni a fordulóponthoz a nagy sziklás hegyre. Így aztán
akik fölöttem voltak, és egyenesben mennek,
adnak nekem 12-18 percet a végén. 1:7-rõl
végsiklok az erõs szembeszél miatt, de simán
adja, vagy 70 m-en érek be. Mivel a leszálló
egy forgalmas út szél felõli oldalán van, mindenki alacsonyan keresztezi az utat. Nézem
föntrõl, ahogy Robert REISINGER (AUT) jön
befelé, meg jön az úton egy kamion is.
Szerencsére az utolsó pillanatban valaki kirohan az útra, a kamion csíkot húzva megáll,
így vagy 2 m-re van a szárnyvégtõl.

Június 20.

Negyedik versenynap, Raspadalica.
Kezd kicsit unalmassá válni (gondolom
én reggel, de késõbb megváltozik a
véleményem…), megint majdnem
ugyanaz, csak most alig van szél. A
meteorológus közép- és magasszintû felhõkkel ijeszteget, hát azok tényleg vannak. Mindezekre tekintettel a fõvonulat
mentén tûznek ki egy 80,3 km-es, 5 fordulópontos játékot, gyakorlatilag
háromszor oda-vissza, csak a szárak
vége kicsit más. Vakargatják a fejüket az
emberek a starton, jön egy ernyõs, gyorsan lerohad. Aztán kiáll az egyik svájci,
elstartol, jobbra eltûnik a szemünk elõl,
majd egy idõ után megjelenik nívó fölött.
Erre aztán elkezd öltözni a mezõny én a

hosszú ujjú pólóm fölé csak a speedarmsot húzom és tényleg nem kell több.
Egyébként jópáran kesztyû nélkül
repülünk, tiszta szerencse, mert a
Garmin 12-t kesztyûben macerás
nyomkodni és itt a sok fordulópont miatt
erre gyakran van szükség. Leugrálunk,
emelkedünk, jobb, mint gondoltam. Az
eleje hamar eltûnik a szemem elõl, a
hátulját meg én igyekszem otthagyni,
így sokat vagyok egyedül. Mivel egy 25
km-es szakaszon van az egész pálya,
mindig vannak páran látótávolságon
belül. A klasszikus módszerrel haladok:
ha csipog, körbe megyek, ha nem, elõre.
Néha árnyékot kapunk, de azért van
emelés, helyenként 2 és fél, három méter
is. Az utolsó fordulóponton 1000 méter
alatt vagyok, eszembe sem jut direktben
a cél felé menni (másoknak igen, van, aki

be is ér + 750-rõl). Vissza a gerincre,
szépen javulnak a számok a mûszeren,
de az elméleti siklópálya fölötti +200 m
nem akar kialakulni. Emiatt majdnem
beégek, mert maradok a gerincen, ezzel
kerülöm a célt, viszont nem jön az
emelés. Így végül oldalról támadok, de
villog a beszarásjelzõ, mert a gól elõtt
drótok vannak. Szerencsére a város
fölött van egy jó kis tartás, így szépen
beérek. A megkönnyebbüléstõl elõbb
hajtom fel a mûszert és zipzárazom ki
magam, mintsemhogy átmennék a
célvonalon. Sokan bent vannak, de jönnek utánam is (Corinna, Jörg BAJEWSKI,
NIZNER, mittomén). Negyed órával késõbb jön Feri, nem túl szerencsésen
helyezkedik be, így két rossz közül kell
választania: vagy beleáll a leszállóban
pihenõ gépekbe, vagy a magas gabona
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fölött fordulóban rátol. Szerencsére az
utóbbit választja, nagyon rosszul fest a
becsapódás, de megússza. Balázs a 3.
fordulópontnál megpróbált elszakadni a
bolytól és ez sikerült is neki, de nem úgy,
ahogy képzelte: lekorrodált. Tibit véres
orral látjuk viszont, az utolsó száron
vissza kellett fordulnia mert nem ért
volna ki a dombok közül, de egy kicsit
késõn döntött, így hátszélben beleállt a
földbe. Attila nem egészen világos
körülmények között eltört egy speed-bart
és egy trapézszárat, viszont õ maga
sértetlenül megúszta.

Azt hiszem, elég jó döntés volt,
hogy a 3. kapun mentem ki, mert az elõzõ
kapuból csomó embert utolérünk, és az eleje
is közel van. Kb. 4 km-re a 3. fordulóponttól
a gerinc kettéválik, itt mindenki megállt, és
gyûrte a -0-át. Akkor én most bepróbálom,
hátha meglépek: A belsõ gerincen néhány
Balázs:

sárkány vergõdött, a külsõ gerincen senki, de
az nagyon jól adta az elõzõ körben fél órával
ezelõtt. Hát most semmi, siklok, merülök. Az
utolsó 50 méteremet már arra használom,
hogy bemegyek a fordulópontra, és ott le is
szállok. 10 perc múlva jön a boly, nyalva a
belsõ gerincet, ami úgy tûnik, tartogat. Hát
ez van, nem jött össze. Kb. 2 óra kell a
csukáshoz, annyira odavagyok.

Június 21.

Ötödik versenynap, Brgud. Ezt a starthelyet egy gumigyilkos úton lehet megközelíteni és a nyitóplacc is tele van éles
kövekkel. Lapos, úgyhogy kell szaladni,
tavaly valaki tört is itt trapézt. Ma is
repülünk, a 2 edzõnappal együtt ez már
a hetedik nap. Azt hihetné a nyájas
olvasó, hogy ideálisak a körülmények,
de ez távolról sem igaz. Folyamatosan
nagy homály van, alacsony az alap,

kumulusz gyakorlatilag nincs, egyéb felhõzet annál inkább. Ezen a napon pl.
annyira be vagyunk deszkázva (Ac, Ci),
hogy kis híján bele lehet nézni a napba,
otthon eszembe sem jutna ilyen idõben
próbálkozni. Itt viszont verseny van,
úgyhogy kitûznek egy 82,5 km-es, 5 fordulópontos pályát. Vár a mezõny, aztán
a deszkában jön egy rés, kapunk egy kis
besugárzást és elindulunk. Több részletben lassan kiemelkedik a társaság.
Nekem nagyon rosszul megy, dekoncentrált vagyok, talán az is benne van, hogy
a betegség nem múlt el, köhögök és
durván folyik a taknyom (most is amikor
ezt írom). A nagyja az Ucka csúcsa körül
lebzsel, ott van a startkapu, én a hegy
oldalában kínlódok. A lapos oldalban
szörnyû buborékos, olyan mintha
ágyúból lõnék fel a kicsi termikgolyókat,

emlékszem, itt tavaly is ilyen volt. Nagy
nehezen javul a helyzet, sikerül pozícióba kerülnöm, itt találkozok Lukas Baderrel (GER) és amikor elindul, csatlakozom
hozzá. Mögötte-mellette siklok, jó érzés,
hogy nem marad le a gépem. Én találok
bele a 2 méterbe, emelkedünk, közben
megjön szemben az eleje, már mennek a
2. fordulópont felé, köztük Balázs.
Lukasszal megyünk tovább, elõször én
vagyok elöl, de belefordulok egy
gyanúsba (semmi értelmes), így elém
kerül. A fordulópont után õ ugyanarra
megy vissza, én kicsit balra tartok, mert
ott emelkedik pár gép. Találok is
valamit, együtt tekerek pár kollégával,
de csak Leuskov (RUS) neonzöld Combatját ismerem fel. Mindez az Ucka elõtti medence szélén történik, itt kétfelé
lehet menni: vagy egyenesen a 2. for-
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dulópont felé (kint a völgyben) vagy
kerülõvel az Ucka felé. Én Leuskov után
becsúszok az Ucka lábához, van ott egy
bánya, jön is belõle valami, keresgélek,
de aztán nem adja rendesen, így irány a
fordulópont. Ott már vannak páran,
köztük Tibi és gyötrik az alig-termiket.
Csatlakozom hozzájuk, aztán csak
forgunk, forgunk, de csak nem akar kikerekedni rendesen. Nagyon lassan kicsit
javul a pozíciónk, de csúfos árnyék van
mindenfelé, ráadásul a harmadik forduló messze van a hegytõl. Végül jobb
híján elindulunk, két gép fölöttem 100
méterrel, Tibi elõttem. Csíramentes levegõben siklunk. Nem túl magasan át kell
mennünk egy dombcsoport fölött, utána
van egy völgyecske, ott már látok

sárkányokat a földön. Tibi a tegnapi eset
után óvatos, kifordul balra és leszáll (37
km). Én behúzom fülem-farkam és
megyek tovább. Mínusz 2 méter, de a
dombok fölött simán átérek, itt a völgy,
aztán még egy domb, ez necces lesz és
nem is nagyon látom, mi van mögötte.
Kicsit gyorsítok, hogy legyen honnan
visszaengedni, ha kell. Megszemlélem a
faleveleket és a tetõn lévõ házak
cserepeit, közben igen erõsen izgulok. A
túloldalon még átrepülök egy drót fölött,
aztán egy rét közepén, 660 méterrel a fordulópont elõtt magas fûben érek földet
(39,5 km). Késõbb még páran fordulnak
a fejem fölött, de viszszafelé már nem
jutnak messzire, a mezõny jelentõs része
itt van pár km-en belül, Balázs fél km-rel
elõttem. A réten 100 % közeli a
páratartalom és hideg sincs.
Ettõl aztán pillanatok alatt úgy
nézek ki, mintha zuhanyoztam
volna, csak ez nem olyan
kellemes. A növényzet
átlagosan derékig ér és vagy
tüskés, vagy éles. Csukok,
aztán elindulok, keresztbe mindenen az út felé. Azt képzelem,
hogy én vagyok Rambo és egy
sebesült bajtársamat cipelem a
hátamon, így sikerül egy
szuszra kiérnem, de az ájulás
kerülget. Kálmánék közben ott
köröznek a Citroennel, végül
csak megtalálnak. Dan Vyhnalik (CZE) kb. hatvan kilométerrel nyeri a napot. Endre
az 1. fordulópontnál, Feri az 1.
és a 2. között, Attila az elsõ
száron ér földet.
Balázs: Ma is az eddigiekhez
hasonló, nagyon gyenge idõ volt,
ahol a véletlen erõsen domináns
szerephez jutott. Az elején én
elbénáztam az Ucka derekában lévõ
platóról elszakadó termiket, és

gyorsan ki kellett menni a plató szélére,
nehogy le kelljen ott benn szállni. Így aztán a
második bollyal 3-kor léptem ki. Az elsõ boly
viszont olyan jól beégett a völgybe az elsõ
forduló elõtt, hogy az elsõ siklás után már
együtt is voltunk. Nagy igazságtalanság lett
volna velük szemben, ha beérünk a célba!
Hirtelen kisütött a nap, pattantak a kumók,
uzsgyi be alájuk! Húzom mint az ökör, a legelejébe akarok lenni, annak ellenére, hogy
tudom, nem ez a jó taktika. Visszaérünk az
Ucka oldalába, tekerjük a 0,5 m-t. El is indulok, picit odébb meg is van az 1,8 m. 1200-on
otthagyom, mert megint jön az árnyék, és a
völgyben kezdenek szétesni a felhõk, de jó
lenne még elérni õket. Hát nem sikerül, ki
milyen magasról indul, addig adja. Én a forduló után az ellenkezõ irányba siklok, mert
jól néz ki a kis domboldal, így sikerül még 23km-vel kevesebbet nyomnom. Gerolfék
maradnak legtovább, így nekik sikerül 50 km
fölött menniük.

Június 22.

Pihenõnap. Úgy döntünk, hogy megtekintjük a tengert. Porec felé vesszük az irányt
és szerencsésen találunk is egy olyan partszakaszt, ahol nyugodtan elheverhetünk
az árnyékban azt szeretik a varacskosok.
Pillanatok alatt el is alszunk, úgy festünk,
mint akik nagyon berúgtak az éjjel, pedig
nem is. A jól megérdemelt alvás után hozzálátunk a part menti kövek élõvilágának
felderítéséhez. A monokinizõ középkorúakat mellõzzük és inkább a rákokra specializálódunk. Elõször megtekintünk pár
remetét, majd a tarisznyák elfogása
következik. A legnagyobb meglép, de
aztán Balázs elcsíp egy kisebbet. Rövid
fotózás után úgy döntünk, hogy hadd
nõjön még és nagyvonalúan szabadon
bocsátjuk. Más érdekesség ezen a napon
nem történik, viszont semmivel sem érezzük frissebbnek magunkat. Fárasztó
dolog ez a pihenés.
(folytatjuk)
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Névjegy: T IKA

Ea lzt ûenr nt y õ ,

crseapk üé nl ö k

repülök

F

add-Dombori egyik kempingjében beszélgetünk. Kajakos
lányok jönnek-mennek körülöttünk, az ég dörög, süt a nap és zabálnak
a szúnyogok. Nehezen hoztuk össze a
találkozót, de megérte…
MIKE:

Hogyan ismerkedtél meg a repüléssel?

TIKA: 1986 körül volt egy jó kis társaság, éjjel-nappal együtt lógtunk, és
mindenki ejtõernyõzött. Elmentem
velük Pérre, és leugrottam a 8 kezdõmet.
Egybõl láttam, hogy ez nagyon király
dolog, de úgy lenne az igazi ha ülni lehetne benne, és nem lefelé menne hanem
vízszintesen. 86-ban viszont még nem
igazán siklóernyõztek. Az õcsényi reptérre jártam nagyon sokat, találkoztam
vitorlázókkal, ejtõernyõsökkel. Az ejtõernyõzés végül nem jött be, de kerestem
a lehetõséget a repülésre. Itt Szekszárdon
volt egy utazási iroda, amiben egy szakadt színes tévén folyamatosan egy
dokumentumfilmet vetítettek külföldi
utakról. Ment ebben egy pár perces

Név: HORVÁTH Attila (Tika)
Születési idõ: 1971. augusztus 15.

(Oroszlán)

Klub: Blue Sky SE (Pécs)
Ernyõ: Nova Artax
Státus: Siklóernyõ pilóta
Elérhetõség: 06-70-3649217
blokk a siklóernyõzésrõl. A barátaimmal
nagyon sokszor megnéztük. Aztán
egyszer egy vitorlázórepülõ pilótával
beszélgettem a konditeremben. Mondtam neki, hogy a vitorla macerás, de
szívesen siklóernyõznék. Erre odamutatott a sarokba, hogy ott van két siklóernyõs, beszéljek velük. Az egyiket
még ismertem is. Ez csütörtök délután
történt, szombaton délelõtt csörgött a
telefon: „Hello, SÜMEGI Gyuszi vagyok,
menjünk repülni!” Kijött KIS Tibi barátunk is, aki már 13 éves kora óta repül,
(oktató) és mondta, hogy ott a nagyobbik
domb. Némi segítséggel felhúztam,
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csavargás meg Szlovénia,
kifordultam és nagyon jót repültem
Ausztria és Horvátország.
azon a néhány méteren. Utána már
mindig mentem velük. Itt van nem
Pécstõl 350 km Tribalj.
messze a domb, a mai napig odaTávlati terveid a
járunk edzeni. Nagyon sokat kint
repülésben?
voltunk, szinte minden nap. Az elsõ
Tika: Ugyanaz mint
hónapokban mindig több helyrõl
eddig: minél többet lógjon a
szedtük össze a cuccokat. A tudás
lábam. Barátaim Kis Tibi
meg szép lassan ránk ragadt. Pár FALUDI MIKLÓS meg Sümegi Gyuszi repült
hónap múlva már tudtam venni
most itt egy 100 km feletti
egy Nova Axont, meg egy Pepi-heved- távot, azért azt szeretném megdönteni,
ert.
de csak akkor ha egy nap éppen ahhoz
Olyan fél éve repültem, amikor itt lesz kedvem.
Szekszárd mellett egy délutáni csörlésEmlékezetes repülés?
nél kétszáz méteren letépett a termik a
Tika: Horvátországban, Makarskán
kötélrõl. Akkoriban még csak a sztorizá- 1600 méteres a hegy, 1400 körül van a
sok alapján tudtam, hogy hogyan kell starthely, és meg valami tuti jó kis tertermikelni, de ott kitekertem kétezer mikben föltekertem 3000 méter fölé, és
méterre egy szál rövidnadrágban. Még kiutaztam a tenger fölé. Hatalmas nagy
fényképeket is tudtam csinálni. A töb- élmény volt! A város fölött 3000-en még
biek nem hitték el, hogy ott vagyok fönt. lehetett nullázgatni!
Egyszercsak vége lett, és mivel 4-5 km-re
Ennyi repüléssel a hátad mögött,
elsodort a szél, elkezdtem visszautazni. hogy állsz az oktatással?
Nagyon brutális érzés volt rövidnadrágTika: Oktatóktól tudom, hogy a taban kétezer méteren, szanaszét fagyva nuló nem mindig csinálja azt amire
repülni. Lila meg fehér volt mindenem a kérik. Szívesen megmutatom bárkinek,
hidegtõl. Ahogy mentem vissza és süly- hogy mit kell csinálni, de ennyi. Viszont
lyedtem bele az egyre melegebb leve- a terjesztésben és a reklámozásban részt
gõbe, a mai napig nem tudom elmon- veszek, mert azt gondolom, hogy ez egy
dani, hogy mekkora élmény volt! Ha olyan életforma és életérzés, amit minkivisznek a reptérre és két hónapig denkinek meg kéne mutatni. Azt gondohúzogattatják velem az ernyõt, akkor lom, hogy a siklóernyõzés az egyetlen
most lehet, hogy nem siklóernyõzök, sport, ami igaz szabadságot ad, mert ott
velem gyorsabban történtek meg a dol- repülsz, ahol a madár. Fõleg akkor, ha
gok. Van olyan siklóernyõs aki 2-3 éve egyszer, csak egyszer az életedben terepül és még nem volt 600 méter fölött. kersz együtt egy sassal. Két és fél-három
Hol repültök?
méteres szárny fesztáv, a szárnytollak
Tika: Itt Szekszárd környékén na- végei felcsavarva, ott repül veled egy
gyon jókat repülünk, de 80-100 métere- körön tõled öt méterre, és néha szigorú
sek a legmagasabb hegyek. Villány 75-80 tekintettel rádnéz. Ha egy picit próbálsz
km, Pécs szintén. Oda is gyakran me- rászûkíteni mert látod, hogy jobban
gyünk. Volt régebben egy csörlõnk, de emelkedik, akkor apró mozdulatokkal
csak négyen-öten voltunk rá, s így két eltágít onnan. Nagyon brutális látvány.
ember sosem tudott repülni. El is Vagy lenézni a felhõk aljáról. A felhõ alól
ajándékoztuk. Kalocsára járunk csör- körbenézni egy jó kis felhõs-termikes
lõzni BÁLINTHOZ meg PITYKÉHEZ. A nagy idõben, azt nem adja vissza semmi, ott
Mike:

suilúj .6002 – mázs .361 g ajpal kenégéstevözS kõlüpeR dabazS A

Mike:

Mike:

Mike:

kell lenni és át kell élni. Az a brutális erõ
amire a természet képes, amikor megmutatja, hogy mi rejtõzik benne. Ha
tiszteled, jó hozzád, de ha letegezed
akkor meg is tud szívatni. Ezért nincs
párja szerintem a repülésnek. Amikor
megfékezed kicsit az ernyõt, nem
süvítenek a zsinórok, csönd lesz, kicsit
elõre dõlsz, nem látod a hevedert sem,
olyan mintha csak magad repülnél, ez
valami nagyon jó dolog. Vagy egy
erõsebb esti gyogyiban, elképesztõ
élmény az, amikor két méter magasan
félig fékezve az ernyõt beszélgetsz
valakivel, majd feltolod a féket, elõredõlsz, felgyorsulva mész egy kört, majd
visszaállsz ugyanoda. Én azt gondolom,
hogy idõvel eltûnik az ernyõ a fejed
fölül. Engem mindig arra tanítottak,
hogy ne nézzem az ernyõt. Ha sokat
repülsz akkor a hevedereken mindent
érzel, azt is, hogy mi fog történni.

Nekem eltûnt az ernyõ. Csak én vagyok,
csak én repülök.
Mike:

Egy utolsó gondolat?

Tika: Kisgyerekkoromtól kezdve
nézegettem a felhõket, hogy mi történik, és
miért. Olvastam a Búvár zsebkönyvet, meg
a felhõs könyveket, de csak laikusként. Viszont ha sokat kint vagy meg lehet érteni a
természetet. Egész kiskorom óta errõl szólt
az életem. Én mindig is hegyoldalban laktam. Ahol most lakom, az is olyan, mintha
kimennél egy 100 méteres starthelyre. Jönnek a termikek, minden. Az idõjárás így
eléggé az életemhez nõtt. Amióta az
eszemet tudom érdekelt a gólya, és minden
ami fönt tekert. Ha kisgyermekkorodban
valamit nagyon szerettél volna, és megvalósul, tudod, hogy az milyen jó. Nekem
a gyermekkor jön vissza ha kimegyünk
repülni. A tavasz illata, a nyár melege, és a
tél csípõs szele. Ennél jobbat és ennél többet
nem tudok elképzelni.
g

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.

uh.wu.llotradam.www

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
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élni

Az életet

ék es lnl e m f é l n i
avagy
Dr. Deák Gábor
pillérei
A 2005-ös Eged Kupa egyik, „repülhe„repülhetetlen” délutánján egy terepjáró görgördült be a reptérre. Csak annyiban
tûnt föl a jövõ-menõ kocsik közt,
hogy vezetõje a kormány mögül
egy kerekesszékbe szállt ki.
A terepjáróval és gazdájával másmásnap a hegy tetején is találkoztunk. Igyekeztünk a szükségesnél
nem többször ránézni… tán mamagunk elõtt is titkolva, hogy
õt. Pedig nem látszott sajnálatsajnálatraméltónak. Cigarettázva üldögélt
az árnyékban, és naphosszat elnézett
bennünket nyugodt, érdeklõdõ, mérlegelõ tekintetével.
2006, Eged Kupa. Hétfõ délután egy terepjáró gördül be a repreptérre, utánfutóján remek, gyári motorosernyõ-trike. A korkormánynál pedig az a nyugodt szemû, kerekesszékes fiatalemfiatalember…
Némi segítséggel kipakol és fölszerel; természetesen fogadja
az érdeklõdést, a segítséget. Úgy köszöni meg, hogy lábát elelhelyezzük a speciális lábtartókon, mint más azt, hogy kihajtják
az ernyõje fülét. Ellenõriz, indít; gázt ad, fölhúzza a kupolát és
már el is szökkent a földrõl, könnyedén és gyakorlottan.
sajnál -

juk

D

mi egészen újat kell kezdenem,
EÁK Gábort már ott
ha élni akarok. És elkezdtem
meg akartam interlovagolni.
júvolni, de aztán
– Öööö… lovagoltál a baleseted
gyõzött a lustaság, pláne,
elõtt is?
hogy akkor már tudtam: csak
– Csak párszor, de nem tanulpár kilométerre élünk egytam soha. A többi sport segített
mástól. Így aztán az interjúra
elsajátítani belõle annyit, amenmár otthon került sor, pontosabban Gabi lovastanyája MAGYAR BERTALAN nyi egy egyszerû tereploközvetlen szomszédságában, Fotók: a szerzõ vagláshoz elég. De ez valami
egészen más volt.
szüleinek tanyáján, a gödöllõi
– Ha jól értettem, a felsõtested egy részére
Ilkamajorban.
és a kezedre számíthatsz csupán.
– Ott a felszálló a ház mellett…
– Gyakorlatilag csak a kezemre.
– De kezdjük az elején.
– Jó. Harminckét éves vagyok; tizen- Akkoriban nem volt még hippoterápia.
nyolc éves korom óta élek kerekesszék- HIDVÉGI Levente kaszkadõr barátom seben.
gítségével három év alatt sikerült a tech– Mi történt veled?
nikát és a felszerelést – nyerget, speciális
– Rosszkor voltam rossz helyen. Hár- övet stb. – odáig fejleszteni, hogy
man utaztunk egy autóban az érettségi tökéletesen uralni tudtam egy akár ideszünetben, és felborultunk. Kiszóród- gen, de nem túl nyugtalan lovat. A saját
tunk a kocsiból; én sérültem meg a leg- lovamat magam tanítottam be. Ez volt új
jobban. Hónapokig élet-halál közt lebeg- életem elsõ pillére. Felszabadult a
tem. A kórházi ágyon tudtam meg, hogy lelkem, visszajött az önbizalmam. Ha
eltört a gerincem, és körülbelül a mell- észrevettem valakin, hogy sajnál vagy
bimbóim vonalától lefelé megbénul- idegenkedik tõlem; elég volt arra
tam…
gondolnom, hogy ha azt mondanám
– Mi akartál akkoriban lenni?
most neki: gyere, ülj föl egy másik lóra,
– Színész. Emellett gyerekkoromtól és gyere utánam az erdõbe, mit szólna?
kezdve aktívan sportoltam: úsztam, vízi– Ha már itt tartunk: közhely, hogy a sélabdáztam, síeltem, versenyszerûen rült embereket diszkriminálják az egészségebirkóztam és így tovább. Örökmozgó és sek. Te is így érzed?
exhibicionista voltam.
– Én megtanultam két dolgot. Az
– És mindezt elveszítetted, egy pillanat egyik, hogy a párbeszéd mindig mindkét
alatt.
félen múlik. A másik az, hogy a sérült
– Mindezt és még sok mást is. Például félnek kell nyitnia az egészséges felé. És
azt, hogy önmagamat el tudjam látni. akkor nem lesz semmi konfliktus…
Megsérült a központi idegrendszerem,
– Nem gondoltál arra, hogy másoknak is
pelenkázásra szorultam, és így tovább. példát adhatsz a lovaglással?
– Bíztál abban, hogy felépülsz?
– Gondoltam is rá, meg is találtak.
– Semmi más nem volt elfogadható Van például egy hatvan éves gödöllõi
számomra. Csak a felépülés vagy a halál. ember, aki gyerekkorától paralízisben
Sorra jöttek a csodadoktorok, persze szenved. Találkoztunk egymással – azhiába. Segíteni nem tudtak; a szüleim tán eladta mindenét, vett egy lovastapénzét elvinni annál inkább. Másfél év nyát, és most lovagol…
múlva jöttem rá, hogy ez zsákutca; vala– Mi volt a következõ pillér?
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– A tanulás. Rájöttem, hogy a seggem
legfeljebb ha ülésre, de a fejem másra is
jó. Ötvözve a kettõt, beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára, és azt sikeresen el is végeztem. Végzett jogászként öt hónapig dolgoztam a
Fõvárosi Fõügyészségen, mint fogalmazó. De rá kellett jönnöm, hogy a hátam és az elõbb említett testrészem mégsem bírja huzamosan ezt a munkát… és
szellemileg sem tesz jót nekem, ha ilyen
szemszögbõl kell néznem az embereket.
– Közben a sportot sem hagytad abba,
gondolom.

– Nem. A rendszeres lovaglást különféle okokból abbahagytam, de Ausztriában nekiláttam újra megtanulni síelni;
egy ott kifejlesztett speciális felszereléssel. Egy hét esés-kelés után úgy
látszott, hogy ez nem fog összejönni.
Hazajöttem, de nem adtam föl; és amikor
legközelebb visszamentem, már sikerült.
Közben, úgy látszik, összeállt bennem,
mit és hogyan kell csinálnom. Nagy
kaland, nagyon jó érzés – kilencvennel
söpörni lefelé… Szeretnék a következõ
paralimpián a magyar síválogatott tagjaként indulni.

– Lassan eljutunk a repülésig.

– Nos, a repülés nem volt a terveim
között. De van egy barátom, MERÉNYI
Miki õs-Óbudás, aki valami hihetetlen
átéléssel tudott róla mesélni. Addigaddig, hogy megint csak fölébredt bennem az extremitás iránti érzék… A hazai
szûk starthelyeken, speciális startkocsi
nélkül sajnos nem gondolhatok arra,
hogy gyalogernyõzzek. Amikor azonban
megértek itthon a motoros siklóernyõzés
feltételei, eljött az én
idõm. AMBRÓZY Peti
vállalta el az oktatásomat – pontosabban, egyedül õ vállalta. De aki ismeri
Ambrót, az nem
csodálkozik ezen.
Beült mögém egy
kétszemélyes Fly
Castelluccio trikeba, a Simonini
motor elé, a tandemernyõ alá – és elindultunk. Egy év
alatt jutottam el a
vizsgáig. Azóta

tudom, milyen
nagyszerû dolog
három dimenzióban gondolkodni
és
mozogni…
Tudomásom
szerint
én
vagyok az elsõ
magyarországi
mozgássérült
siklóernyõs.

– Eddig három extrémsport.
„Normális” életet is élsz azért?
Család, munka?

– Igyekszem abból is kivenni a
részemet. Szüleim mindig is maximálisan támogattak mindenben, amiben a segítségüket
kértem. Megtapasztaltam a
szerelmet; a legnagyobb szerelmemet elvettem feleségül. Õ
szülte nekem a fiamat. MARCI két

re elveszni látszottak. Ma hogyan tekintesz
vissza a balesetedre?

éves, igazi örökmozgó. Nagyon hasonlít
rám. Munka? a mostani foglalkozásom
jóval közelebb áll hozzám lelkileg, mint
a jogászkodás: mûsorvezetõ vagyok az
Echo TV-ben. Jelentkeztem egy állásinterjúra; kérdezték, kit keresek. Mondtam, mûsorvezetõ akarok itt lenni. Én
vagyok a legjobb, higgyék el. Visszahívtak. Meg kellett interjúvolnom a
takarítónénit a folyosón. Aztán én
nyertem el az állást.
– Azok lettek életed pillérei, amelyek örök-

– Mint egy tanításra. Sokat gondolkodtam annak idején, vajon miért engedte meg a Jóisten ezt a tragédiát? Ma már
tudom. Azért, hogy megtanuljam a
rosszban is meglátni és értékelni a jót.
Hogy jobb legyek, erõsebb legyek, hasznosabb legyek. Hogy megtanuljam: az
életet élni kell, nem félni. Ehhez még
hozzátartozik valami. Amikor ott feküdtem az ágyban, és magam alá csináltam meg effélék, akkor hihetetlenül gyûlöltem azt az embert, akinek a hibájából
ide jutottam. Elképzeltem, ahogy megkeresem és átlövöm a lábát, hogy tudja
meg, én mit érzek! De egy idõ után
érezni kezdtem, mennyi kárt tesz bennem is ez az érzés. És megértettem, hogy
a gyûlölet, a bosszú semmire nem lehet
megoldás. Találkozót kértem ettõl az
embertõl – és sikerült neki szívbõl megbocsátanom. Hatalmas szikla gördült le
a szívemrõl. Erre még szükségem volt
ahhoz, hogy megtaláljam a lelki békét. g
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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
Flytec
variók
egyenesen
a gyárból!

uh.wu.llotradam.www

Gyári áron!
Telefon:

(20) 945-2004
HEMI

Légcsavar
gyártása
fából

Slingár Zsolt,
Nógrádsipek
Tel.: (70) 533-2111
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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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