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• Ép emberek9 ép Ésszel, ép gépből... 

Selyemkupolák alatt 
Miközben a szegedi repü-

lőtéren a Délvidéki Aero 
Club ejtőernyőseit hallga-
tom, kiderül, hogy azért ko-
rántsem megy minden ilyen 
galibamentesen. A legmulat-
ságosabb esetek mindig a 
kezdőtáborok alkalmával 
fordulnak elő, mert ilyenkor 
még a majré is jóval na-
gyobb. Az ejtőernyősök az 
első hat ugrásukat mindig 
bekötött módon hajtják vég-
re, ez azt jelenti, hogy egy a 
repülőgéphez rögzített há-
rom méteres kötél nyitja az 
ernyőjüket. Tulajdonképpen 
ha semmit sem tesznek, ak-
kor is biztonságosan kinyflik 
az ernyőjük. Mégis volt már 
olyan kezdő, aki a nyitott aj-
tóba lépve gondolta meg 
magát, lekucorodott a padló-
ra, két kezével erősen mar-
kolta a keretet és egy isten-
nek sem volt hajlandó kiug-
rani. A többiek persze 
bosszankodtak, hiszen Igy 
más sem hagyhatta el a gé-
pet. Persze azt is mesélik, 
hogy ha a srác nem ült volna 
le, akkor nem lett volna 
gond. Az ajtóban megtorpa-
nó és bizonytalankodó kez-
dőket ugyanis egy barátsá-
gos karcsapással kisegíti az 
ugratóparancsnok... 

Felkészülni, 
ugrás!!! 

Néhány perc múlva már a 
gépben ülünk az ejtőernyő-
sökkel együtt, hogy a mese 
után azt is lássuk, miként is 
fest az ejtőernyőzés valójá-
ban. Lassan körözünk felfe-
lé, amikor az ugratóparancs-
nok, Csorba József szakosz-
tályvezető kinyitja az ajtót, s 
kidobja a célszalagot, hogy 
megnézze, merre fogja majd 
sodorni a szél az ejtőernyő-
söket. Elértük a szükséges 
magasságot, a gép lomha 
fordulóval áll rá az ugrói-
rányra, az ugrató az ajtóban 
térdel, fél teste a gépen kí-
vül, s kezével jelzi a pilótá-
nak az iránymódosttásokat. 
Végre minden passzol, a re-
pülőgép vezetője leveszi a 
gázt, az ugrató feláll és az 
első sor felé fordul: 

- Felkészülni, - a srácok 
felállnak - ugrás!!! - majd 

Az utolsó pillantás felfelé. (Fotó: Karnok Csaba) 

Bent ülnek már az ejtőernyősök az AN-2-es 
gyomrában. Az ajtóval szemközt a tapasztalt, 
öreg rókák, míg az ajtó mellett a bekötött ugrásra 
yáró kezdők. Az 6 arcukon látszik a legjobban, 
hogy nem egyedül fognak ugrani, hiszen velük 
van a majré. S ezen nem kell meglepődni, ez igy 
természetes, mert az ugyebár egyáltalán nem ter-
mészetes, hogy valaki néhány ezer méter magasan 
kilép egy nyitott ajtón - a semmibe. 

A közmondás szerint kétféle ejtőernyős van: az 
egyik, aki fél, és a másik, aki nem vallja be. A féle-
lem nélkül pedig mit sem érne az egész, hiszen az 
ejtőernyőzés első gyönyörűsége az a pillanat, ami-
kor az ugrónak az ajtóban állva le kell győznie az 
ösztöneit és önmagát. A józan ász ugyanis azt dik-
tálja, hogy maradjon fenn a biztonságos gépen. 
Az ejtőernyős szív pedig azt, hogy ugorjon, hiszen 
akkor következik az igazi a gyönyörűség, a szaba-
desés semmivel össze nem hasonlítható élménye. 

hátralép, nehogy elsodorják 
az ajtónak nekirohanó kez-
dők. 

A biztonság 
nem vicc 

Újabb emelkedés után kö-
vetkeznek a tapasztaltabb 
ugrók, ők már nem bekötött, 
hanem kézi nyitású ugráso-
kat hajtanak végre. Kényel-
mesen odaállnak az ajtóhoz, 
félkézzel megmarkolják a 
keretet, majd lazán ráfeksze-
nek a szélre. Ahogy utánuk 

nézünk, látjuk, hogy a fél-
perces zuhanás után mind-
egyikük nyitja ernyőjét, s 
lassan ringatóznak lefelé a 
selyemkupolák védelme 
alatt. 

Szegeden az ejtőernyőzés 
1991-ben indult újra - tud-
juk meg a földön, a jóval 
prózaibb hajtogatás közben 
Csorba Józseftől. Az eltelt 
négy esztendő alatt évente 
mintegy 100 embert képez-
tek ki, amit nagy eredmény-
nek tartanak, tekintve anyagi 
lehetőségeik enyhén szólva 
is szűkösek. Idén például 
mindössze 150 ezer forintnyi 

támogatást sikerült az önkor-
mányzattól kisírni, ez az 
összeg azonban csak arra 
elég, hogy egy gépre való 
mentőmellényt vásároljanak. 
Pedig a biztonsági eszközök-
kel ők nem viccelhetnek, 
egyelőre csupán találgatják, 
hogy mit fognak csinálni, 
amikor jövőre lejár a bizton-
sági nyitóautomaták élettar-
tama. (A repülésben ugyanis 
a veszélyhelyzet elkerülése 
miatt minden alkatrésznek 
üzemórában meghatározott 
élettartama van.) 

Csak egy kesernyés mo-
solyt kapok válaszul, amikor 
új ernyőkről érdeklődöm. 
Hajdanán a kezdők az NDK-
ban gyártott RS-4-esekkel 
ugorhattak, amióta azonban 
nyugativá változott ez az or-
szág, az árak is megemel-
kedtek, ez a csak kiképzés-
hez való típus például 400 
ezer forintba kerül már. Az 
ejtőernyő-ügy egyébként or-
szágos probléma, hiszen az 
MHSZ-örökségből kapott 
ernyők 80 százalékának jö-
vőre lejár az élettartama. Az 
már csak a szegediek szeren-
cséje, hogy az utóbbi évek-
ben felvették a kapcsolatot 
néhány ukrán repülőklubbal, 
s tőlük viszonylag olcsón 
szereztek új ernyőket. 

- A technikák ugyan nem 
a legújabbak - magyarázza 
Csorba József - , de akár a 
saját fiamnak is oda merném 

adni őket, nem félnék, hogy 
a kupola szétszakad a feje 
felett. 

Az ejtőernyőzés nem ol-
csó és nem veszélytelen 
sportág, (gy e két szempont 
miatt is csak repülőklubok 
keretében űzhető. A DAC 
ejtőernyősei még kedvező 
helyzetben vannak, hiszen 
az előbb emlftettek miatt a 
klub biztosítja az ugróknak 
az ernyőket. Természetesen 
ezekért fizetni kell, így ma 
egy-egy ugrásért 900 forin-
tot perkálnak le a fiatalok. 
Ez egyébként teljesen önkölt-
ségi ár, belőle szi 'e csak a 
repülőgép benzinje fedezhe-
tő. Megoldást az önkor-
mányzati támogatás sem je-
lenthetne, de abból csak a 
tűzoltó jellegű, balesetvesz-
éllyel fenyegető gondokat 
orvosolhatják. A nehéz hely-
zet találékonnyá tette az ej-
tőernyősöket, reklámugráso-
kat, bemutatókat vállalnak -
pontosabban csak vállalná-
nak, merthogy megrendelé-
sek nemigen vannak. Azt 
már csak halkan jegyzi meg 
Csorba József, hogy a sport-
ágban való helytállásra na-
gyon nehéz így gondolni, hi-
szen már az elmúlt évek is 
bebizonyították: az anyagi 
terhek miatt óriási tehetségek 
vesznek el - Szegeden is. 

Az ezredikre 
készülődve 

Ünnepelni való esemény 
azonban mindezek ellenére 
akad a DAC ejtőernyősei-
nek, a hajtogatás közben 
ugyanis többen elárulják, 
hogy szakosztályvezetőjük 
rövidesen az ezrediket fogja 
ugrani. Csorba József haj-
danán az ejtőernyős többtu-
sát űzte - úszás, futás, lövé-
szet, ejtőernyős célbaugrás 
- , tagja volt a válogatott ke-
retnek, majd mundérban a 
katonaválogatottnak is, ma 
már azonban csak az okta-
tással foglalkozik, a verse-
nyeken csak a szükséges mi-
nősítések miatt indul. Moso-
lyog, amikor szembesítjük 
az 1000-es számmal, legyint, 
hogy sok ejtőernyősnek van 
ennyi ugrása. Gyorsan hoz-
zátesszük persze, hogy Sze-
geden ő az egyetlen, a klub-
ban legtöbbet ugrók is csak 
300 körül tartanak. 

S amint kiderült: nem is 
fenyegethet ma már senkit 
sem az a veszély, hogy éven-* 
te 200-300-at ugorhatna. 

Takács Viktor 

Dr. Vágvölgyi András 
( 1 9 3 0 - 1 9 9 5 ) 

Távozása hirtelen volt és kegyetlen. Fgy olyan tu-
dós ment el, aki ötvözete volt az alföldi embernek 
és a világpolgárnak. Ugyanolyan otthonosan moz-
gott a tanyák és kisvárosok világában, mint Európa 
és Amerika neves egyetemein és tudós társaságai-
ban. 

A mezőkovácsházi gyermekkort követő békéscsa-
bai gimnáziumi és szegedi bölcsészkari tanulmá-
nyok nagymértékben meghatározták pályáját és 
gondolkodását, olyan példaképeken keresztül, mint 
Féja Géza, Bálint Sándor és Szádeczky-Kardoss Sa-
mu. Az egyetemen német és magyar szakos diplo-
mát szerzett, majd ugyanitt doktorált. Kandidátusi 
értekezését a magyar falusi társadalom jellemzőiről 
Irta. Már a '60-as évek második felében bekapcsoló-
dott az újjáéledő hazai faluszociológiai kutatások-
ba, s a településszociológia maradt mindvégig fő ér-
deklődési területe. Számos nemzetközi kutatásban 
vett részt, előadásaival és referátumaival több tucat 
hazai és külföldi konferencián képviselte a magyar 
szociológiát. Szakmai életútjának kimagasló állo-
mása volt, amikor 1983-ben a rurálszociológusok 
európai tudományos társasága alelnökévé választot-
ta. A Társadalomkutatás cimű folyóiratnak - mely-
nek gondozásán még betegágyán is munkálkodott -
indulása óta volt szerkesztője. Az MTA Társadalmi 
Konfliktusok Kutató Központjának munkatársa-
ként az intézet Településszociológiai Műhelyét ve-
zette. 

Személyében egyesült a kutató és a pedagógus: 
Vágvölgyi Tanár Ur sohasem szakadt el az egyete-
mi oktatástól. Tanított Gödöllőn is, ahol az Agrár-
tudományi Egyetemen címzetes egyetemi tanár volt, 
ám oktatói tevékenysége elsősorban Szegedhez kö-
tődött. Alakulása óta aktívan vett részt a JATE 
Szociológia Tanszék munkájában, de a bölcsész és 
jogász hallgatókon kívül tanított medikusokat és 
szociális munkásokat is. Rendkívül mozgalmas és 
szerteágazó tudományszervező és alkotómunka 
közepette vállalta el a tanszékvezetést Szegeden. A 
nem mindig kedvező feltételek ellenére is nagy ter-
vei voltak: regionális kutatásban és együttműködés-
ben gondolkodott, s következetesen törekedett a 
tanszék megerősítésére. Munkájában és megjelené-
sében egyaránt igényes volt Megnyerő személyisé-
gével munkatársai feié derűt és optimizmust sugár-
zott. S a legtöbbet adta, amit adhatott: kiterjedt 
szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva atyai 
szeretettel egyengette kollégái szakmai előrehaladá-
sát. Haláláig azon munkálkodott, hogy a szegcdi 
szociológiát bekapcsolja az országos és a nemzetkö-
zi tudományos vérkeringésbe. Hogy mekkora űr tá-
madt halálával, ma még alig sejtjük. 

A JATE 

• A konfliktustól a békás együttélésig 
m Szeged-Szabadka-Temesvár 

Tolerancia és hármashatár 

rmtt-

A tolerancia nemzetközi éve: 1995. Az ENSZ így ha-
tározott. A tolerancia „nemzetközi létét" persze mi, az 
ország soknemzetiségű térségében, a déli és keleti hatá-
rokhoz közel élő emberek nemigen tapasztaljuk. Ezért 
Is érdemel figyelmet az Európa Háznak A konfliktustól 
a békés együttélésig cfmű, augusztus 19-27. között, a 
Szeged - Szabadka - Temesvár háromszögben mergen-
dezendő nemzetközi szemináriuma. 

A budapesti Európa Ház, 
illetve az ugyanezen nevet vi-
selő egyesület és alapflvány 
nemzetközi tanulmányútjáról 
és a szegedi konferenciáról 
tegnap sajtótájékoztatón adott 
információt Barabás Miklós, 
az Európa Ház igazgatója. 

Az Európa Ház egy civil 
kezdeményezés eszközeivel 
segíti a magyar integrációs tö-
rekvéseket, Európát a ma-
gyarországi törekvések meg-
értésében, egy erős és aktív 
civil társadalom kialakulását, 
a kölcsönös előnyökön alapu-
ló kapcsolatteremtést idehaza 
és külföldön - olvashatjuk a 
szervezetet népszerűsítő pros-
pektusban. Az Európa Ház 
célkitűzéseinek sikeréhez já-
rulhat hozzá a konfliktuskeze-
lésre és megoldásra koncent-
ráló, szegedi központú nem-
zetközi szeminárium. A ren-

dezvényt támogatja az Olof 
Palme Nemzetközi Központ 
(Stockholm), az UNESCO 
Nemzetközi Önkéntes Szolgá-
lat Koordinációs Bizottsága 
(Párizs), továbbá a három vá-
ros önkormányzata, több civil 
szervezete - (gy például a 
Szegedért Alapítvány. A 15 
országból érkező, 40-45 részt-
vevő a tolerancia témaköréből 
előadásokat hallgat, vitázik, 
majd Szegeden, Szabadkán és 
Temesváron „az utca emberé-
vel" találkozva tájékozódik a 
valóságról. 

A nemzetközi szeminárium 
nyitó ülése augusztus 21-én, 
hétfőn 10 órakor kezdődik a 
rendezvény szegedi központ-
jában, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés Pedagógiai és 
Közművelődési Szolgáltató 
Intézetében. A rendezvény 
nyitott. A konfliktuskezelés-

sel, az emberi jogokkal, a ki-
sebbségi ügyekkel foglalkozó 
civil szervezetek és békemoz-
galmak képviselőivel a Ká-
rász utcán, a Dugonics téren, 
a Belvárosi temetőben a Há-
borúk Áldozatai Emlékműnél 
talákozhatnak a szegediek. A 
nemzetközi tanácskozás részt-
vevői az említett városokon 
kívül ellátogatnak Deszkre, 
továbbá Bajmokra, esetleg 
Vukovárra, illetve a soknem-
zetiségű Rékásra is. 

A nemzetközi szeminárium 
történéseit egy plakátszerű, 
hosszú papírcsíkra írt, rajzolt, 
üzenetekkel telefirkált, újság-
kivágásokból és képeslapok-
ból ragasztott .jegyzőkönyv", 
illetve egy videofilm rögzíti. 
A tapasztalatokat magyar, 
szerb, román és angol nyelven 
Irt kiadványban adják majd 
közre. 

Az Európa Ház a három 
országot érintő programjával 
demonstrálni kfvánja: ez a 
térség nem potenciális ve-
szélyforrás. mert a kisebbségi 
lét természetes állapot, a bé-
kés együttélés közepette a 
nyelvi és kulturális sokszínű-
ség valamennyiünk gazdago-
dását szolgálja. 

U. I. 
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A KŐBÁNYAI GIGÁSZNAK L 

...aki e rettentő hőségben, a szomjú-
sággal vívott gigászi küzdelemben, 
gigantikus mennyiségű Kőbányai 

'Világossal öblíti le poros gigáját, 
majd az elfogyasztott sörök címkéjét 
címünkre beküldi. 

A legtöbb címkét beküldő elnyeri a 
Kőbányai Gigász Kupát, az ezzel járó 
nettó egymillió forintot e s ezer üveg 
Kőbányai sört. 

Kőbányai Világos - jobb, mint valaha 


