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Tervezett megjelentetés havonta, lap
zárta az adott hónap 2-a. Kiadványun
kat 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 eljut
tatni. Mértéke negyedévre 1200 Ft, félévre
2200 Ft, egy évre 4000 Ft.
A címlapon:

Bertók Attila a kislányával

Így gondoltuk:
„A madártoll könnyû piheként repül, s ha
a madár elveszíti a széllel száll tovább, néha
végigsöpri a földet, felszed ezt-azt, majd a
fuvallat a levegõbe röpíti, házak szöglete
mögül erdõk, ligetek fölé, keresztül kasul a
világban.”
„A madártoll útját nem állják falak,
sorompók vagy határidõk, ha a szükség úgy
hozza: huss! Már röpül is tovább, viszi
a madarak illatát, színét és szabadságuk
híreit, s ha van szellõ, ami hordja, jókedvûen
sodródik tova, ha fülledt a lég lassan, forogva
ereszkedik alá. Leül az ágra, levélre, házak
ereszére, mosolyogva súgja honnan jött, mit
látott. Meghallgat Téged is, csak mesélj, s
tovaröppenve viszi híreidet, gyors postás
gyanánt.”
Ezért született ez a kis lap, a szabad
ság, az együttmûködés, a közös gondol
kodás ürügyén.
„Mert a Madártoll természete ilyen.
Szabadon repül. Ezt mindenki tudja.
És aki szabadon szeret szállni - Vele tart.”
Kedves Olvasóink!
Köszönjük a kitartást. Kívánjuk Nektek
és magunknak: még sok száz számot

Sosem lesz már olyan Karácsonyom, mint akkor, amikor kicsi fiam még
kicsi volt, amikor még annyira tudott örülni a karácsonyi csillaghullásnak, hogy örömét csillogó szemén át juttatta el hozzánk.

A tél telét örömmel fogad
tuk, hidegét tûrtük. Élveztük
a havat, ami játékos fagyg
yal borzongatta kesztyûtlen
kezem, de tûrtem, mert a
hóember építés csak így
képzelhetõ el. Hógolyó sem
gyúrható kesztyûben, a tél
sem szép, ha nem fehér.
4-6 oldal:
Akkoriban még fehér volt
Guriga
a tél. Dávid fiam ránevetett az
összes hópehelyre, Nóra már az ötévesek
érettségével mosolyogta suta kisöccsét,
a kis bolondot, aki még nem tudott mit
kezdeni a hideg fehér vattával.
Húzgáltuk a szánkót a hólepte
Határhegyen, ahol kezdõ sárkányosok
próbálgatták az újév fuvallatait. Amíg
Nóra lehúzta öccsét a lejtõn, én lerepül
tem az oktatógéppel a kezdõdomb tete
jérõl az aljáig. Kicsinyeim büszkén figyel
ték mi mindent tud apjuk, pedig a lesik
láshoz nem kellett tudomány elég volt a
tízéves rutin, a kezdõpályán eltöltött sok
száz start adta készség. Büszke voltam
erre a gyakorlatra, ennek köszönhettem,
hogy kislányomat (talán a legfiatalabb
utasként repültetve) bátran levihettem
magam mellé kötve a sárkánnyal.
– Na milyen? – kérdeztem a levegõ
ben a mellettem kimeredt szemmel
kapaszkodó négyéves csemetét. – Jó –

lehelte nem túl nagy meggyõzõdés
sel, némi remegéssel a hangjában.
Úgy kapaszkodott a kormányrúdba,
hogy a gépet a leszálláskor nem is
tudtam kitéríteni az elénk szaladó
bokor elõl. Körbefutva a sárkányt
ünnepeltük kis utasom elsõ repülé
sét.
Azóta újabb tíz év telt el...
A hó ma már piszkos színû, s a
hógolyók, hogy ne fázzon kezünk
elegáns bõrkesztyûben formálódnak.
Ki tudja, honnan kerülnek elõ ezek a
képek akkor, amikor a Karácsony fényét
veszítette és a kicsik szemében a csil
logást felváltja már a kíváncsiság, „vajon
megkapunk-e mindent, amire annyira
vágyunk?”
Vajon megkapjuk-e azt, amire
vágyunk, mi pilóták, akik szemében
igazán gömbölyû a Föld. Vajon
emlékeink közül mennyinek kell még
devalválódnia ahhoz, hogy végképp elf
orduljunk az ábrándkergetéstõl. Vajon
meddig kell várnunk, hogy munkánkat
ne hóbortos szórakozásnak tartsa a világ,
hanem ugyanolyan büszkék legyenek
ránk, mint egykor lányom énrám úgy,
ahogyan azt akkor a gyermek szemében
láttam. (Budapest, 1998 Karácsonyán)
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Hegyi, Hemi és Guriga mintegy száz
hetven számmal ezelõtt gondoltak egyet,
mert a sportrepülésnek akkor már nem
volt sajtója, csupán a Repülõszövetsé
gnek egy kis info lapja, mely klubonként
egy példányban hozta-vitte a szövetség
híreit, benne a siklórepülõk kis család
jáét is.
Akkor még egyet gondoltunk…
Akkor még a legtöbb pilótatársunk egyet
akart, repülni sokat, együtt, olcsón és
szabadon.

Karácsonyi
emlék
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Ahogy
elkezdõdött…



S ha már minden,
amiért dolgoztál
összeomlott...
Olvassuk a híreket, hallgatjuk a pilótatársak
véleményeit, miközben, éljük sajátos, néha
magányos pilótaéletünket. Nem találunk
társra a bajban, mert egyéni érdekek poklá
ban vergõdve minden erõlködésünket széjjel
rúgja a sors halálszagú fintora.
Az egyének saját maguk alkotta elméleteik
zavaros forgatagából nem kívánnak a tiszta
logika útjára térni, és az útvesztõk között sza
kértik félinformációk és vérszagú sajtóhírek
közül azt, hogy mi mitõl következik be. Eköz
ben pedig életmentõ információkhoz késve,
vagy nem jutunk hozzá.
Ehhez az alapokat jópár évvel ezelõtt
megalapozta az a néhány vállalkozás,
ami a repülésbiztonság érdekében hozott
belsõ szakmai rendünket esztelen kor
látnak kikiáltva sikeresen zavart keltett a
repülõ emberek között. Kiabáltuk, hogy
nem lesz jó, ha a pilóták felelõsségét gyor
stalpaló tanfolyamokon illesztik szárnyaik
alá, ha a széleskörû szakmai ismeret nem
társul felelõsséggel az elbizakodottság
gal és a figyelmetlenséggel szemben. A
jogosítások megkopnak, a légijármûvek
ellenõrzése átkos rutinmûveletté fajul,
a repülés korlátainak letegezése pedig
újabb és újabb áldozatokat szül.
Épp ma verte oda magát szemünk lát
tára társunk, de a másnapi repülés elõtti
ellenõrzést számonkérõ segítõre idegesen
mordulunk rá, „Hagyj már békén rendben van
minden!”
Szakmai írásainkat személyeskedõ viták
során személyeskedésnek állítjuk be, az
együttmûködés helyett nagyobb a széthúzás,
mint valaha. Látszatközösségek épülnek,
amelyekben a szakmai munka, az oktatás,
a továbbképzés helyét átveszi a személyes

presztízsharc. Eközben pörögnek, potyognak
le társaink, de mi szinte észre sem vesszük
õket, hibáikat nem akarjuk látni, ezért napnap után megismételjük azokat.
„Ne szólj bele mit csinálok, úgy döglök meg,
ahogyan akarok...”
Hát, kedves öregem, nem úgy döglesz
meg! Mert oktalan zabolátlanságoddal
másokat sodorsz bajba, felelõtlen lazaságod
másokra ragad át és sajnos azok a mások
halnak meg helyetted.
Tudom, hogy divatos ma a szó: extrém.
Én mégsem hiszem, hogy mi, pilóták, az
extrém és veszélyvállaló kaszkadõrök csa
pata kell hogy legyünk. A repülés önma
gáért szép, és aki veszélyezteti magát és
másokat, az azt a veszélyt is hordozza,
hogy a repüléstõl vonja meg magát, vagy
épp a másikat.
Azt, hogy ki mit tehet, jogosítása dönti
el, amit az egyik pilóta természetszerûren
megtehet, azt a másiknak még megpróbálnia
is tilos. Errõl szól a képzés, erre kell, hogy
felkészítsen az oktatód, ha lelkiismeretes.
A szakmai munkát a szakember kel
lene hogy végezze, párórás pilóták elkép
zelései és zavart információterjesztése több
kárt okoz, mint hasznot. A Mit kellene tenni?
útvesztõjében ötletbörzét nyitni kevésbé haté
kony eszköz problémáink megoldására, mint
a koordinált központi szervezés.
Olvassuk a híreket, hallgatjuk a pilóta
társak véleményeit, miközben éljük sajátos,
zavaros pilótaéletünket. Egyedül állunk
társaink temetésén, azokén, akik valami
féle félelmetes megtévesztés áldozataiként
haltak pilótahalált. Nem találtunk társra
a bajban, mert egyéni érdekek poklában
vergõdve minden erõlködésünket széjjel

Elveszett rekord

Annecyben voltunk, mint már
érni, csak be kell érni. Tudtam
beszámoltunk róla.
én ezt fejben, de a gyakorlat
Szép idõ, jó hely. Ideális
ban nem ezt tettem, viszont
rekordkísérletekkel próbálkozni.
ebben õ nagyon profi volt!
Eldöntöttem, hogy mindenképpen
Még egyszer ez úton is gratu
repülök egy nõi alap-háromszög
lálok neki!
rekordot. Mivel két hétig volt szer
És jött a második hét. A
encsém kint lenni, úgy gondoltam,
versenynek már vége volt,
hogy az elsõ hét a gyakorlásé.
magunknak adtunk fela
Tóth Zsuzsanna
A terep megismerése, hol jönnek fotók: Nagy Balu datot. Egy meleg nyári napra,
július 19-re esett a háromszög
a liftek, meg ilyenek. A tábor
vezetõje, Tasi Gabi háziversenyt szerve kiírása. Jól meg kellett tervezni, hogy
zett. Azt gondoltam, simán nyerek, hisz szabályos FAI-háromszög legyen. Min
az alkalmi versenytársak még sosem den nap friss elemeket használtam. A
versenyeztek... Persze ez a nagyarcúság GPS nem merülhet le a táv alatt! Techni
meghozta „gyümölcsét”. Aki csak a kai hiba miatt elveszíteni egy rekordot,
repülés öröméért repült, úgy vert el, vagy bármilyen feladatot nem szabad!
mint a huzat. Csak 5. lettem! Csalódott Emlékeztem Guriga tanítására... És jött a
voltam, de örültem, hogy ilyen tapasz bûvös háromszög. A szabályzat szerinti
talt és ügyes pilóták vesznek körül.
sms elküldve, új elemek berakva, feladat
Különösen Kiss Vikin lepõdtem meg. kész, elõzõ napi trackek törölve, indulás.
Tudtam, hogy jól repül, de hogy õ Nagyon izgatott voltam. A háromszög
nyeri a versenyt, arra nem gondoltam. elsõ pontja (az induló) nagyon könnyû
Lealázta a pasikat! Örültem neki, mert volt. Hamar kitekertem és elindultam
megtanított arra, hogy sokkal fontosabb a tó túlsó vége felé, Annecy közelébe.
a görcsös nyerni akarásnál a repülés Na, ott nagyon sok idõt el kellett tölte
élvezete. Nem kell mindig elsõnek célba nem, mert aznap persze nem emelt még
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levõ hegy antennája volt. Korábban ott is
jártam már. Full-gyorsító, minél hama
rabb ott akartam lenni, hiszen már több
mint két órája repültem. „Túl sok, de
mindegy, csak legyen meg” gondoltam.
Amikor átértem, az elsõ emelésben a ger
inc fölé emelkedtem, mert tudtam, hogy
ott már végig tartani fog ahegy, csak fölé
kell emelkedni. Ez sikerült is. Otthagy
tam egy sárkányt, aki tovább gyötörte
a kis emelést, de én tudtam, hogy épp a
fordulópont a legmagasabb pontja ennek
a hegynek és onnan fog elszakadni a tuti
emelés. Így is volt. Jött egy jó kemény,
turbulens termik, amelylyel felhõalapig
lehetett emelkedni. Itt megláttam egy
versenyernyõst aki éppen eltûnt a fel
hõben, gondoltam, a fordulópont már
megvan, tûnés innen tovább a befejezõ
száron. 2500 méter fölött voltam. Már
mosolyogtam, mert tudtam, hogy enny
irõl nevetve átütöm a tavat, megvan a
rekord!!! Nagyon boldog voltam. Gyor
sító, vigyor… majd egy üzenet a gps-tõl.
„TRACK FULL!”



Hidegzuhanyként ért az infó. A GPSem 5 másodpercre volt állítva, mert
tudtam, hogy a tavon nehéz lesz 10-15
másodpercig bent lenni a 400 méteren.
Úristen, most mit csináljak? 8,9 km
választ el a rekordtól, amit ebbõl a magas
ságból még egy tanuló ernyõvel is meg
lehetne repülni.
Nem tudtam mit tegyek, csak nyom
tam egy-két waypontot útközben, mert
abban biztos voltam, hogy az legalább
megõrzi a magasságot, meg az idõt is.
Aztán jött az ötlet: még a levegõben
elmentem a meglévõ track-et és akkor
tud újakat letenni. Így is tettem. A két
waypont között 3,3 km telt el és 5 perc.
Gondoltam ez így jó lesz. Szembeszél
volt, de nem érdekelt. Tudtam, hogy a
rekord már biztos. Fordultam a starthely
fölötti záró ponton és elindultam gyor
san és boldogan leszállni.
Nagyon elfáradtam. Több mint 3 órát

töltöttem a levegõben ehhez a 32 kmhez. Lent már sokan vártak, gratuláltak.
Volt leszálló sör, meg minden.
MEGCSINÁLTAM!!!
Boldog voltam és büszke. Sajnos nem
tudtam a track-et letölteni a laptop-ra,
mert valamiért nem ismerte fel a GPSemet.
Mindegy, gondoltam, a repülés adatai
el vannak mentve. A következõ napokon
nagyobb háromszöget tûztem ki, de azo
kat sajnos nem sikerült megrepülnöm,
így az elmentett rekord track-logokkal
jöttem haza. Itthon, az elsõ dolgom volt,
hogy letöltsem a rekordomat. És jött a
második hidegzuhany! A GPS a mentett
trac lognak NEM ÕRIZTE MEG AZ
IDÕADATÁT!
Nagyon elszomorodtam, mert nem
tudtam, hogy így elfogadható-e ez rekord
nak. A waypontok bizonyítják ugyan,
hogy ott voltam, de a sportbizottság
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az a hegy, ahol addig már többször
jártam az elõzõ héten. Majdnem „par
tot fogtam” a tóparton, de aztán jött a
mentõ termik, kitekertem, azután be a tó
fölé, 400 méteren belülre megközelítve a
második pontot, vissza a hegyhez, ahol
majdnem megint beégtem, de legalább
meglett ez a pont is. Ezzel majd egy órát
elpazaroltam az értékes aktív idõbõl.
Itt nem tudtam annyira kitekerni, hogy
átrepülhessek a tavon, így hátramentem
a tuti sziklás részre. Jó alacsonyan értem
vissza, de ott legalább ismertem már a
biztos utat a termikhez. Meg is jött az
ügyeletes lift, ami akkora front-stallal
lepett meg, amilyet élesben az idõjárástól
sosem kaptam, csak a biztonságtech
nikai tréningeken húztam magamnak.
Talán csak emiatt nem volt idegen ez az
érzés. Kirendeztem a kupolát, nyugal
mat erõltettem magamra, majd vissza
mentem a kis „gonoszt" megkeresni és
olyan 5-6 méteres átlaggal felzuhantam
2000 méter fölé. Innen már elindulhattam
a következõ ponthoz, ami a tó túloldalán
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Bertók
a világelsõ!
E

csak szinte jót hallottam eddig. A tavalyi
versenyt kivéve gyakorlatilag nem volt
törölt nap, ami jó jel.
A legutóbbi világcsúcsok vonalai is
többé-kevésbé a környéken vezetnek
keresztül. Ezt a környéket a meteoroló
gusok "Száraz vonal"-nak hivják (Dryline). Ez egy Észak-Dél irányú terül
et, ami átfedi Texas nyugati részét. Itt
vannak a nagy zivatarok is, ugyanis
itt találkoznak a Mojave-sivatag és a
Mexikói öböl légtömegei egy óriási kon
vergencia vonalat alkotva. Arra nem
sikerült rájönni, hogy mitõl száraz a
vonal, majd esetleg jövõre kiderül.
A verseny szinhelye Big Spring, kb.

A Szabad Repülõk Szövetségének lapja
www . ma d ar t oll .h u

hónapokkal késõbb meghozta a döntést,
amely a harmadik hideg zuhany lett: a
rekord NEM FOGADHATÓ EL!
Sírni, üvölteni lett volna kedvem, de
valahol mégis éreztem, ami szabályta
lan, az nem rekord. Fránya GPS, meg
lap-top, meg minden! Mindent elrontot
tam. Esélyem sincs újat repülni, hiszen
az évnek vége. Mindegy, majd jövõre.
Ezúton jelzem, mindenképpen el
AKAROK menni Annecyba! Megcsinálom
újra, ha addig más meg nem teszi...
Remélem, ilyen hibába nem esek
többé. Igaz, ha nem 5 másodpercre állí
tom a GPS-t, akkor a tó feletti pont nec
ces lett volna. Mindegy, majd viszek egy
másik GPS-t, ha tudok.
Hát röviden ennyi az elsõ elvett rekor
dom története.


redetileg úgy terveztem, hogy
megyek Horvátországba. Ez kül
önbözõ okok miatt nem jött össze.
Aztán amikor elkezdõdött az EB és néz
tem az eredményeket arra gondoltam,
hogy bár igy papiron nézve nem nagyon
vesztettem semmit mégis jó lenne ott
lenni. Ekkor már a dolgok kicsit jobban
néztek ki, fõleg anyagilag, igy aztán úgy
döntöttem, hogy irány Texas Augusz
tusban.
Visszagondolva nem vártam sokat
a látogatástól új tapasztalatok vonat
kozásában, mivel már hallottam a töb
biektõl hogy megszokott sikvidéki
repülésrõl van szó. Az idõjárásról is
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Sárkányrepülõ Elõ-vb, Texas
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450-km Dallastól Nyugatra. A hely arról
hires, hogy nem hires semmirõl. Dög
unalom, ha az ember nem sárkányrepül.
Csak a szokásos gyorsétkezde hálóza
tok boltjai mindenütt, az autóból sem
kell kiszállni természetesen, ha az ember
éppen úgy akarja. Egyvalami talán
mégis figyelemre méltó. A városka tele
van kisebb-nagyobb börtönnel, ugyanis
itt sokan ezekbõl a magánbörtönökbõl
élnek. A reptér mellett mindjárt van
három is, a fiúk ott sétálnak az udvaron
mint a filmekben. A repülés szempont
jából a dolognak van némi jelentõsége,
ugyanis nem szabad az objektumok fölött
tartózkodni. Elvileg lehet ránk lõni, ha az
õr úgy akarja. Tiszta amerika! Az autók
mérete is kicsit meghökkentõ, itt mind
enki nagy dög terepjáróval, vagy pedig
nem-is-olyan-kis teherautóval jár. 5-6
literes motor teljesen hétköznapi. Lehet
hogy van egy kis olajválság mostaná
ban, de az itt nem látszik, vagy igazából
senkit sem érdekel. Mi is egy ilyen szép
6 literes GMC autóval közlekedtünk,
kezdve mindjárt a szerény húsz órás
utazással Los Angelesbõl a helyszinre.

Ez egy kicsit sok volt, de legalább az
autóból láttam Californiát, Arizonát és
Új-Mexikót. Bomba idõ egész végig, ilyet
rikán látok még Ausztráliában is.
Miután megérkeztünk kiderült, hogy
nem lehet repülni, majd csak két nap
pal a verseny kezdete elõtt lehet valamit
csinálni, ugyanis valami biztositási pro
bléma lépett fel. Ennek nem örültem, de
legalább kipihentem az utazást. Valami
keveset sikerült aztán helyizni a két
edzõnapon.
A reptéren volt egy szerény megnyitó,
ahol némi kis mûsor is volt, valami
vadnyugati téma. A cselekményt nem
nagyon értettük, nem is nagyon volt.
A lényeg, hogy volt valami vaktölté
nyes lövöldözés, meg valami ostor csat
togtatás. Miután már nagyon untuk a
kinos mosolygást, csendes kitapsolással
vetettünk véget a vigazságnak. Senki se
sértõdött meg.
Szépen összejöttünk, kb 100 piló
ta nevezett a hagyományos sárkány
kategóriába, azon kivül volt pár
merevszárnyas is, meg egy-egy osztály
az árbocos meg a nyitott kereszttartós

1.nap Egyenes vonal egy Brown-Fields
nevû faluba, 120 km. Rövidnek tûnik.
Gondolom az elsõ napi óvatosság dol
gozik a feladat kitûzõkben. Volt egy
kis esõ az elõzõ napokban és az itt
erõsen kihat a többi napra. Legaláb
bis ezt mondja mindenki. Sebaj, elkezd
jük a meccset. Sikerül viszonylag rossz
pozicióból indulni. Ezután rögtön egy
felhõtlen terület keresztezése követ
kezik. Utána cumulusok mindenütt. Ala
csonyan érek alájuk, de egy viszonylag
normális emelés fogad. Ekkor látom,
hogy 4-5 ember eléggé elém került, vagy
5 perc lehet a hátrányom. Ettõl egy kicsit
motivált leszek és elkezdem húzni a
repcsinek mihelyt begyengül az emelés.
Sokáig felhõalap közelébe sem jutok, ezt
halasztgatom az erõs emelésre. A távol
ság köztem és a vezetõ emberek között
mintha csökkenne egy kicsit. Ekkor
már rendes kialakult felhõutak mind

enütt. Lamesa mellett belemegyek egy
4-5 méterbe aztán szinte rögtön alapra
is kerülök. A fiúk még mindig elõttem.
Most már gyakorlatilag egy fél termik
kell és lehet gondolkozni a végsikláson.
Az útvonalon ugyan nincs felhõút, de
látom, hogy a hátralevõ 30 km-en mintha
kis cumulusok kezdenének megjelenni.
Eközben az élboly alá érek. Nem gyõz
meg az emelés, szerintem még csak
most kezdõdik a jó idõ. Siklok tovább.
Egyedül Gerolf kapcsol idejében, kb
egy perccel van elõttem és magasabban.
Tudom, hogy õt nem fogom megverni,
de talán mindenki mást igen. Eközben
Brett Hazlett mellé érek, aki nem nagyon
érti, hogy honnan kerültem oda. Szépen
lemegyünk olyan kilences siklószámra a
célhoz képest a mûszerem szerint, ami
kicsit optimistán van beállitva. Ezt ekkor
még nem tudom, csak húzom neki mint
a félbolond, de látom, hogy valami nem
OK. Le azért nem lassitok, "nehogymá"
Brett megelõzzön. Aztán csak várom,
hogy 400 méteren belül legyek, mert már
nagyon kellene fordulni. Látom, hogy
Brett megelõz vagy két másodperccel,
de már fordulok is, váltó ki, heveder ki,
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pilótáknak. A dolog viszonylag zök
kenõmentesen zajlott, de kb egy óráig
tartott amig mindenki felvonódott. A
VB-re legalább kétszer ennyi vontatógép
kell majd, ezt a rendezõ is tudja.
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2.nap Ugyanaz, mint az elsõ. Erõsen kri
tizáljuk a kilométerek hiányát, de a mete
or zivatarveszélyt jelez, ezért a rövidség.
Le is nyomjuk szinte percre pontosan
annyi idõ alatt mint tegnap, kb 1:38. Ma
másodiknak nyomom be magam, Brett
végez elõttem pár másodperccel ismét.
A verseny elõtt panaszkodott, hogy csak
egy kis Litespeed 3-as jutott neki, de
látva hogy kb 5km / órával gyorsabb a
végsiklásnál igy már nem nagyon pan
aszkodik. Na de nem csak végsiklásból
áll az élet. Összetettben feljövök máso
diknak, mint a gejzir. Kellemesen érzem
magam, tetszik a pálya.

A következõ nap lefújva. Már a leve
gõben a fél csapat, amikor a zápor elveri
a földön maradottakat. Elmegyünk a
helyi repülési múzeumba. Harrier, B-52,
miegymás. Este megyünk tekézni. Elég
jól megy igy elsõre.
3.nap Állat idõ, és ezt már elõre tudják,
igy aztán kapunk egy 160 km-es három
szöget. A szél nagyon erõs, helyenként
25 km/óra. Az elsõ szár oldalhátszél,
nagyon hamar ott vagyunk a forduló
ponton. Az egész banda majdnem együtt.
Ez az új startrendszer miatt is igy van.
Eszerint az elsõ 20 helyezettnek kötelezõ
egy megadott idõpontban indulni, igy
aztán elkerüljük a szokásos striciskedést,
amikor valaki késõbb indulva gyorsan
körbeszalad a jól megfestett termikek
ben.
A második szár nehezebb, de a folyam
atos 3-4-5 méterek segitik a haladást.
Elég durva a levegõ, fõleg a szél miatt.
Nick, a svájci megpróbál behatolni egy
porördögbe úgy 300 méteren. Az ötödik
próbálkozásra a porördög gyõz, miköz

elõttem, mivel tudom hogy alacsonyra
fogunk kerülni, bár ez igy 3000 méter
rõl kicsit hihetetlennek tûnik. Idõben
hosszú, távolságban rövid siklás után
300 méterrõl látom Brett árnyékát az
utolsó leszállásra alkalmas szántóföld
fölött amikor szinte egyszerre fordu
lunk bele a három méterbe. Szurkolok
neki erõsen, mert õ nehezebb helyzetben
van, de aztán szépen beleakaszt õ is a
közepébe. Miután kiemelkedünk a vál
lalkozó szellem nem buzog már anny
ira bennünk. Eközben a lemaradottak
is megérkeznek a következõ gyengébb
termikbe szépen egy szintben velünk,
amit az ember mindig egy kicsit igazság
talannak érez. De sebaj, az a lényeg,
hogy jó magasan vagyunk. Ezután egy
meglepõen hosszú és jó siklás követ
kezik. Már szinte kezdjük elhinni, hogy
oda fogunk érni, de nekem erõsen az
az érzésem hogy a jó levegõ ellenére
itt még emelkedni kell. Látom az opti
mistákat, amint szépen mennek elõre,
mialatt én rosszabbra számitva inkább
egy kis kitérõvel áhitozok egy kellemes
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jön a kemény föld... Na ezt nem tudom,
hogy úsztam meg, még a talpamra is
sikerült érkezni. Az adrenalinnak kb 10
perc kell, hogy eltávozzon a testembõl.
Az apróság ami nem tünt fel idejében
a célmagasság pontatlan beállitása volt,
azaz úgy 100 méterrel alacsonyabbra
állitottam a kelleténél a szintet. Eredmé
nyt tekintve jónak itéltem a napot a 3.
helyezésemmel.

ben Nick dobja az ernyõjét. Becsapódás
után kinyitja a szemét, és épp egy gyapo
tvirág van az orra elõtt. Nick este a
kocsmában azt állitja, hogy ilyen szép
virágot még életében nem látott. Nem
sokára jön a farmer. Mondja neki Nick,
hogy minden rendben van, mire mondja
neki a farmer hogy már nem sokáig
mert ezen a gyapotföldön igen sok a
csörgõkigyó.
Szerencsére további komplikációk
nem lépnek fel. Ezt persze mi csak késõbb
tudjuk meg, mert eközben küzdünk az
erõs oldalszéllel. Sikerül egy kis merész
séggel elõre kerülni. Van egy három
méterem a fordulópont elõtt, de látom
hogy Brett emelkedik kissé mögöttem.
Át kellene menni hozzá, de inkább elhis
zem, hogy milyen jó ez a hármas. Brett
késõbb beszámol az átlag hat méterrõl,
igy aztán már nem furcsállom, hogy
mitõl volt felhõalapon és a fordulópon
ton hamarabb. Ezt nem bánom egyéb
ként, mivel tök szembeszél következik,
vagy 40 km belõle. Még a szél is mintha
erõsödne. Ilyenkor nem árt ha van valaki
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szállok le, nézem ahogy nem túl magas
an átsiklik felettem, de valahogy nem
vagyok már olyan izgatott. Ma összesen
négy célbaérõ van. Ebbõl három a jobb
oldali nagy, barna, napos szántóföldek
fölött emekedett ki a végsikláshoz... Egy
bolond százat csinál. Seppi Salvenmoser
nyeri a napot Ausztriából.
5.nap Céltáv Garza-ba.120km. Erõs
zivatarveszély. Lassan indul az egész
nap. Ilyenkor viszont igyekezni kellene,
mert amikor beindul az idõ, akkor már
késõ. Lévén hogy most az elsõ helyen
állok kicsit feszült vagyok, mivel ekkora
meccset még nem volt esélyem meg
nyerni. De szép is lenne. De koncent
ráljunk csak a napi problémára. Végül is
hosszas belsõ dialógus után arra a követ
keztetésre jutok, hogy ha meg akarom
az elõ-VB-t nyerni akkor ehhez méltóan

kell ma repülnöm. Valamiért eszembe
jut, hogy egy hónap múlva lesz 25 éve,
hogy elkezdtem sárkányrepülni a Deb
recenni sárkányos klubban 15 évesen. De
rég volt...
Aztán indul a nap. Szépen együtt
kezdünk de ma nem kell egyszerre
indulni. Nagyon jól sikerül a start, legelõl
megyek Jonny-val Ausztráliából. Ekkor
már igen komoly zivatarok vannak, mel
lettünk balra egy hatalmas vagy 10 kmre és egy másik majdnem a cél elõtt
az útvonalon. Jonny visszafordul, amit
megértek. Nekem viszont elõre tûnik
biztonságosabbnak a menekülés, ha errõl
lenne szó. Egyértelmûen le kellene fújni
a napot, de csak nem jön az infó a rádión.
Megyek tovább, a többieket már nem
látom magam mögött, valahogy nagyon
elõre kerültem. Elkezdek végsiklani, be
is érek vagy ötszázon. Szemerkél az esõ.
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4.nap Adnak egy szép kövér 250
kilométert Silverton-ba. Az idõjárás
persze ma nincs annyira jó, de lega
lább hátszeles a feladat. Rendes elme
beteg sárkányrepülõs mivoltunkat nem
meghazudtolva szokás szerint a startkör
közelében szüttyögünk. Persze menni
kellene, mert egyrészt nem akar a kumu
lusz megjelenni, másrészt Davis Straub
csinálja a meteort és ez elég ok kellene
hogy legyen az aggodalomra. Aztán csak
elindulunk. Eleinte rendes emelések a
kék égben, kumulusz egy darab se.
Elérkezünk egy kietlenebb részhez,
amolyan kiégett, kanyonos táj, indiános
filmes, csak Gojko Mitic hiányzik mint
Winnettou a fejpántjával meg Old Shat
terhand. Nem lenne nagyon jó itt az
autóra várakozni pár órát. Becslésem
szerint legalább öt órát fogunk repül
ni. Ezután hatalmas gazdálkodás alatt
álló területek következnek sajnos sok

zöld köralakú öntözéses objektummal
tarkitva. Az élvonal egy bolyban halad,
az idõjárás néha jobb, néha rosszabb,
de nem nagyon sietünk. Van egy-két
kisérlet az elszakadásra magamat is
beleértve, de aztán Tour de France sti
lusban a boly kegyetlenül utolér, igy
aztán megyünk tovább együtt. Ez igy
megy órákon keresztül. Lassacskán elér
jük az öntözéses vidék határát, ahol nagy
barna mezõk fekszenek lustán a délu
táni napsütésben. Az útvonalon balra
lassan, de biztosan alakul egy óriási
zivatar és be is árnyékolja a hátralevõ 50
kilométert. A Brazilok ekkor elkezdenek
határozottan egy irányba siklani, bal
felé. Mi egy páran, akik inkább a napos
barna szántóföldes jobb oldalt erõltet
nénk végül is beadjuk a derekunkat és
megyünk velük. Azt gondoljuk, hogy õk
biztosan látnak valamit, amit mi nem.
Mire rájövünk, hogy a nagy semmire
siklanak már késõ. Szépen alacsonyan
és elég idegesen egymást nézegetjük,
hátha emekedik valaki, de persze csak
merülünk mint a nyeletlen balta. Reis
inger van a legalacsonyabban. Nézem
ahogy ráfordul a mezõre, hogy leszál
ljon. Már látom az árnyékát igen közel
hozzá, amikor belefordul valamibe.
Mivel más nincs, siklok oda én is, nekem
is meg van az emelés, miközben foga
dalmat teszek különbözõ dolgokra, csak
egyszer másszak ki innen. Eközben a
szépen leszállnak néhányan az alattunk
levõ mezõre. Emelkedés közben látom
ahogy egy nagy porördög végigseper a
szomszédos szántóföldön. Ebbõl aztán
kiemelkedek ötödmagammal, de nem
elég a magasság a beéréshez. Szépen
hullunk aztán egymás után fájdalmasan
közel a célhoz. Brett vagy 9km-rel megy
kevesebbet mint én, de tudom hogy
ettõl még nem vagyok biztosan az elsõ
helyen. A mi bolyunkból csak Gerolf ér
be éppen hogy csak. 5 km-rel a cél elõtt



sima emelés után. Ez meg is érkezik.
Brett kicsit alattam körözve velem együtt
eléri az optimum magasságot a végsik
lásra. Eközben nézem a bátor emberek
árnyékát a földön. Elõször Gerolf fog
padlót 2 km-rel röviden, majd Robert
Reisinger 200 méterrel. Az egyetlen
szerencsés túlélõ Andre Wolf, a Bra
zil. Egy perccel utána jövök én, majd
Brett kb fél perccel. Aztán sokan mások.
Sikerült 3:18-cal a napi második helyet
elérni. Azt remélem, hogy ezzel felme
gyek az elsõ helyre. Másnap látom, hogy
egy, azaz egy ponttal még mindig Brett
vezet. Kicsit csalódott vagyok. Úgy szer
ettem volna egyszer elmondani majd
az unokáimnak, hogy egyszer nagyapa
vezetõ helyen volt egy nagyon rangos
versenyen (miközben az unokák egymás
fülébe súgják, hogy hagyjuk csak rá,
kicsit szenilis már a nagyfater). De ezen
kicsit korai töprengeni, mivel a lányom
még csak öt éves.
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Végeredmény:



nekem eredmény szempontjából mind
egy hogy a napi eredmény számit, vagy
sem. Nyugodtan állithatom, hogy ez volt
a legnépszerûbb óvás a sárkányrepülés
történetében. Miközben a napot elég
jó hangulatban törölte a rendezõség a
többség nagy örömére, a reptéri meteo
rológus közölte, hogy az útvonal mel
letti zivatarfelhõ magassága 16000 m
volt. Ennek ellenére a merevszárnyas
mezõny úgy gondolta, hogy ez teljesen
jó a részükrõl, tehát õk érvényesnek
tekintik a napjukat. Hmmm...
Este egy helyi gazdag ember meghiv
ta az egész mezõnyt a házába. Ott volt
az eredményhirdetés is, meg az ilyenkor
szokásos dolgok. Szóval az elsõ három
helyezett: 1. Bertók Attila, Magyar
ország; 2. Brett Hazlett, Kanada; 3.
Andre Wolf, Brazilia
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Vegyesek az érzelmeim, de elvileg még
mindig versenyzünk. Brett 33 perccel
késõbb érkezik. Mivel 15 perccel késõbb
indult ez azt jelenti, hogy 18 perccel vol
tam gyorsabb. Fel lehet lélegezni. Nyer
tem a meccset függetlenül attól, hogy
számit-e a mai nap.
Lassan összepakolunk a szemerké
lõ esõben. Garzában megállunk enni
valamit miközben megállapitjuk, hogy
ennél az asztalnál most három elõ-világ
bajnok ül és reméljük, hogy hármunk
közül (Brett, Gerolf meg én) valaki a VBt is megnyeri jövõre.
Visszaérkezés után találkozunk a töb
biekkel, akik kevés kivétellel mind azon
a véleményen vannak, hogy a napot már
régen törölni kellett volna. Több igen
neves pilóta is visszafordult és leszállt a
zivatarokat látva. A rendezõség is tudja,
hogy hibázott, de mivel nem törölték
a napot feladat közben ezért most már
csak óvás után lehet ezt megtenni. Rövid
tanácskozás után arra a következtetésre
jutottam, hogy megóvom a napot, mivel
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Mostantól
az interneten is!
Kedves Madártársak! Lapunkat a
szeptemberi számtól kezdõdõen,
az interneten is olvashatjátok
ezentúl.
A Madártoll portálján minden, a lap
ban megjelent cikk megjelenik inter
netes tipográfiával; ugyanakkor a sajá
tos megjelenítési formának megfelelõen,
jóval több képpel és napi frissítéssel!
Ezzel– reményeink szerint – sporttár
saink szélesebb köréhez fognak eljutni
a siklórepülés legfrissebb hírei, a verse
nyek eredményei, a versenyzõk és piló
ták élményei. Nem titkolt szándékunk
az is, hogy a világháló nyilvánosságán
keresztül olyanokat is megszólítsunk,
akik eddig csak messzirõl nézték vág
yakozva az égben lebegõ embermada
rakat...
Kérjük, aki tudja, mielõbb nézze meg
a honlapot, és segítsen nekünk a továb
biakra való felkészülésben azzal, hogy
kitölti vagy az ott található, vagy az
itt mellékelt szavazólapot (utóbbit borí
tékba téve küldjétek el címünkre: Madár
toll, 1550 Bp. Pf. 171.)! Segítségeteket
elõre is köszönik:
a szerkesztõk

Kérjük, válaszd ki az
alábbi lehetõségek
közül, hogy ezentúl hogyan szeretnéd olvasni a
Madártollat!

 papíron,

mint eddig
(továbbra is elõfizetem);

 az interneten;
 elsõsorban papíron, de
az interneten is (továbbra
is elõfizetem);

 elsõsorban az interneten,
de papíron is (továbbra
is elõfizetem);

 nem vagyok elõfizetõ, a
klubban fogom olvasni,
mint eddig.

Védelem
Gondoskodás
Támasz
=BIZTONSÁG
Védelem:…az a cselekvés, tény, hogy valakit vagy valamit
védenek, oltalmaznak.
Gondoskodás:…az a tevékenység, hogy valakirõl vagy valamirõl
gondoskodnak…, biztosítja életlehetõségeit, létfentartását…
Támasz:…anyagi vagy erkölcsi segítséget nyújtó személy,
dolog…
(Forrás: Magyar Értelmezõ Kéziszótár, Akadémiai kiadó, Budapest, 1982, Ötödik változatlan kiadás)
A családról, a gyermekekrõl való gondoskodásnak a legtöbb
ember életében elsõrendû szerepe van. Ugyanakkor fontos a
hozzátartozók anyagi biztonságának megteremtése, és az ingó
és ingatlan vagyon átörökítése is egy váratlan tragédia esetén.
Kockázati életbiztosításaink ezeknek az igényeknek a kielégítésére kínálnak megoldást.
Ha Ön, Kedves Szabad Repülõs a példának okáért férfi és 43
éves, akkor már akár napi 330 Ft-ért köthet kockázati életbiztosítást, ami egy váratlan tragédia esetén 7 000 000 Ft-os szolgáltatást nyújt; de egy 10 000 000 Ft-os biztosítási szolgáltatás is
csak napi 530 Ft-ba kerül Önnek.
Természetesen a fenti példákban szereplõ értékek függenek az
Ön korától, nemétõl és a várt biztosítási szolgáltatás mértékétõl,
valamint a leírtak nem számítanak konkrét ajánlatnak, hiszen azt
a mindenkori ÁÉSZ- ben foglaltak határozzák meg.
Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, hogy vegye fel velünk a
kapcsolatot, hogy segíthessünk!
Pénzügyi tanácsadó: Kiss Imre
Telefonszám: 06-20-9-619-334

(×)
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Hirdetési tarifáink
2006. január 1-tõl
Apró:	500 Ft
1/6
2500 Ft
1/3 	4000 Ft
1/2 	6000 Ft
1/1
10000 Ft
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!
Gyári áron!
Telefon:
(20) 945-2004
Hemi

Keresek
baráti áron,
kezdõnek
(165/65)
megunt siklóernyõt,
beülõt,
Bräuniger variót. Tel.:

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

Monaco

Termikrepülõ
és biztonságtechnikai tábor

2006.

01.27–
02.03.

Szállás:
4-6 fõs
apartmanokban

A legújabb
DHV2-es ernyõ
AKCIÓBAN:
Scenic 2 – DHV1/2(új); Sport 3 – DHV1/2(új)

Utazás:
kisbuszszal

Részvételi díjak:
termik

37000
bizt.t.

58000
További információk: www.enairgy.hu

Hátimotorozás!
„A hideg
nem ok a
henyélésre!”
Használt ernyõk már
0 Ft-tól!
Új ernyõk, hátimotorok
részletre is!
EnAIRgy Siklóernyõs Iskola és Klub
1113 Budapest, Kondorosi út 66.
E-mail: enairgyclub@freemail.hu

