
PÁLYÁZAT 
 
Starthely karbantartási támogatásra 
 
A pályázati kiírásban előírt szempontok: 
 
-1.    Információk a kezelendő starthelyről (Starthely megközelítés, szélirány, magasság, 
leszállók, parkolás, légtér és meteorológiai sajátosságok) a HFFA starthely oldalára 
-2.    A 2012-ben igényelt és kapott támogatás és a starthelyre 2012-ben fordított saját erő 
(anyagi és természetbeni) és annak felhasználása.  
-3.    A 2013-as igény és a tervezett munkák 
-4.    A teljes igény megkapása esetén a tervezett további saját erőforrások 
 
 
Kedves Starthely Bizottság! 
 
-1.   Információk a kezelendő starthelyről: 
 
A starthely adatai nem változtak, azonosak a HFFA starthely oldalán már 
szereplővel. Ez a meteorológiai sajátosságokra is vonatkozik, de az időjárás 
egyre kiszámíthatatlanabbul változékony (egyre kevésbé tartja be a 
meteorológusok előrejelzéseit), ezért igyekezni fogunk felkészülni a 
legrosszabbra is.  
 
-2.   A 2012-es évvel kapcsolatos beszámolóm: 
 
Az utóbbi hat évben a startalapból nyert támogatás másfél-kétszeresét költöttem 
a fedémesi terepre, főleg a gazosodás és bokrosodás megakadályozására, kivéve 
a tavalyi, vagyis a 2012-es évet, mert az aszálynak „köszönhetően” nem volt 
szükség kaszáltatásra. A tavalyi évre a terepünknek megitélt 50 ezer Ft 
pályázati, plusz 100 ezer Ft pót támogatás épp annyi, amennyire szükség volt, és 
az alábbiakra költöttem: 
 
- 65 ezer Ft-ba került a „központi domb” (hivatalos térképi nevén Kerekes-tető) 
melletti, keleti irányban szomszédos, azaz a falu végével szemben levő Árpászó-
tető északi oldalának munkagépes bokortalanítása. Erre azért volt szükség, mert 
egyre több oktató jár a terepre a tanulóival (a 2012-es rekordlétszám egyazon 
májusi napon 70 fő volt, négy különböző klub tanuló csoportja, de gyakran 
előfordult, hogy egyszerre 2-3 csoport érkezett 30-50 fő közötti 
összlétszámmal), ezért hamarosan szökséges lesz az érkező csoportok gyakori 
kettéválasztása (amit északias szélben a terep adottságai révén megtehetünk, 
tehát kár kihagyni a lehetőségét), aminek nem árt elébe menni, mert az a lejtő az 
utóbbi hat évben erőteljes bokrosodásnak indult. A sok helyen már 
embermagasságú kökény, galagonya és vadrózsa bokrok nagyolás jellegű 



eltávolítása két napos kemény munkát adott a szárzúzó gépnek és az azt vontató 
traktorosnak, aki falubéli, szimpatizáns, ezért csak az üzemanyag, és a törött 
alkatrész árát kérte el. 2013-ban a kihagyott, csak motorfűrésszel eltávolítható 
bokrok is sorra kerülnek, továbbá még egy, „finomigazító” gépi kaszáltatás, 
hogy valóban újra használható legyen az a domboldal is. 
 
- 12 ezer Ft volt a légáramlást jelző zászlósoroknak új, 6 mm-es átmérőjű 
tartópálcák beszerzése, mert a régi 4 és 5 mm-eseket a gyakran viharos szelek 
elgörbítették. Remélhetőleg néhány évig ez a készlet bírja majd a terhelést, 
vagyis ez nem évenként ismédlődő beruházás volt. 
 
- 18 ezer Ft-ot költöttem az év folyamán eü-papírra, ami nevetségesnek hangzik, 
mint tétel és mint összeg egyaránt, de egyáltalán nem az! Még elég sem lett 
volna, ha a legrendszeresebben idejáró fővárosi klub oktatója, Beliczay 
Koppány nem hozott volna időnként egy-egy nagyobb csomaggal…  
 
- 20 ezer Ft-ot költöttem a zászlók anyagára, ami bélésselyem, és sajnálatos 
módon hamar tönkremegy, nem bír ki egy évadot sem. Csakhogy az oktatók 
szerint hasznos a kezdők számára szemléletessé tenni a terep egyes szakaszain 
eltérő és az időjárási helyzettől függően változó légáramlást. 
 
- 45 ezer Ft volt 2012-ben az Ény-i leszálló éves bérleti díja, amihez Koppány 
hozzájárult 10 ezerrel, ezért csak a támogatás maradékát, 35 ezret kellett 
hozzátennem. A legutóbbi oktatói továbbképzésen elhangzott, hogy a területek 
bérlését ne a starthely alapból fizessék a starthelykezelő klubok, hanem az 
odajáróktól szedjék össze. 2013-tól így is lesz, de az elmúlt évig annak a 
leszállónak a gazdájával megegyezés alapján illett törlesztenem, ha késve is. 
 
A forintban nem kifejezhető munkavégzés az év folyamán az alábbi volt: 
 
- A központi dombon napernyőnek használható kiselejtezett ejtőernyő részére 
elkészült egy olyan árboc (több különböző átmérőjű darabból összehegesztve, 
méter mély betontuskóhoz csavarozva és kipányvázva acélsodronyokkal), 
Tamáskó Péter szakosztály-tagunk és édesapja által, ami esélyessé teszi, hogy 
nem fog többé elgörbülni a szélviharoktól, mint az egyszerű vascsövek, amik az 
elődei voltak évenként. A körkupolás RS-4-es ernyőt is egyik szakosztályi 
tagunk hozta. Az sajnos, tönkre ment (eddig egy ernyő sem bírt ki egy évadnál 
hosszabb időt), de már érkezett két újabb, és ígéretet kaptunk további néhányra a 
„bázis” számára ajándékul. 
 
- A domb déli felének új tulajdonosa meghallgatva jövőbe tekintő 
elképzeléseimet és kérésemet, valamint figyelembe véve a falunak a 
siklóernyősöket pártoló véleményét is, úgy döntött, hogy nem akadályozza a 



terület használatát a továbbiakban sem, sőt: saját költségén lebokortalanította a 
DNy-i leszálló melletti kisebb domb oldalát, az ügyetlenkedő kezdők 
eltévedésének gyakori helyszínét. Ezt nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy 
a tulajdonos ígérete szerint tavasszal újratelepíti a lucernát a DNy-i leszállóban, 
mivel a tavalyi aszályban kipusztulásnak indult. 

 
- Az időnként nálunk gyakorló gödöllői csapat egyik leány tagja segített a 
zászlók alapanyagának méretre szabásában és kihelyezésében. 
 
- A benzinmotoros négykerekű fűnyírót, amit 2010-ben kezdtünk használni a 
négy leszállóterület közepén zászlókkal kijelölt 30 x 30 m-es négyzetnek az 
alaposabb nyírására, Patkó Sanyi javította meg és újította fel, és miután 2012-
ben nem volt szükség a használatára, remélhetőleg 2013-ban is használható lesz. 
 
- A leszállóból visszaszállítást végző terepjárós és traktoros (mindketten a falu 
lakói) gondoskodtak róla, hogy a nagy vízestartályban és a kis kézmosókban víz 
legyen a nyári időszakban, és néhány kannányi ivóvíz is legyen mindig az 
ügyeleti kabinban. Több esetben is ez váltotta ki a legnagyobb köszönetet és 
elismerést, mert a fővárosból ideérkező tanulócsoport tagjai között elég sokan 
gyakorlatlanok voltak még efféle dolgokban, és nem hoztak magukkal elég vizet 
a kánikula közepén! 
 
-3.    A 2013-as igény és a tervezett munkák: 
 
- A legfontosabb fejlesztés egy második nagy napernyő felállítása tavasztól 
őszig. Ez tényleg fontos, mert a 2012-es évben többször kicsinek bizonyult az 
egy meglévő ahhoz, hogy a „termikszünetben”, vagyis kb. 12-től délután 4-ig, a 
nagy létszámú tanuló csoportok  árnyék alatt elméletezhessenek, és rózsában / 
boglyában ernyőiket is napsütés mentes helyre tehessék. Az új napernyő 
árbocának elkészítése már folyamatban van Tamáskó Péterék által, vagyis 
méretre vágják és összehegesztik a felső vége felé csökkenő átmérőjű vascső-
darabokat, a felső végre hegesztve két pár fülecset, hogy a napernyőt (ebben az 
évben két kiselejtezett régi teherledobó ernyőt használunk majd /f/el, de ki tudja, 
hogy milyent jövőre) a méretének megfelelő magasságban tudjuk felerősíteni. 
Az ernyő közeépét kissé átalakítva, erős hevedervarrással tesszük stabilan 
felerősíthetővé. A munkát természetesen ingyen végzi két „főgépészünk”, de a 
vasanyag (csövek és a kipányvázáshoz szükséges acélsodronyok, valamint az 
ernyő zsinórjainak lekötéséhez a szeles dombtetőn nélkülözhetetlen 28 db. 
félméteres cövek anyaga) nem ingyen van, hanem a fedémesi lakatosműhely 
szerezte be nekünk anyagáron, összesen 42 ezer Ft-ért.  
 
Távlati terv ugyan egy nagyobbacska „fedett beálló” ácsoltatása, ami 
helyettesítené mindkét napernyőt (és lehetővé tenné néhány, a mostaninál 



komolyabb beülő-próbáló felfüggesztés kialakítását is fedett helyen, valamint 
egy mentőernyő-hajtogató asztalt, és a tetőről a csapadékvíz összegyűjtését is), 
de konzultáltam a falu asztalosával és egy áccsal is, aki két éve növendékem 
volt, és ezért tudom, hogy egy számunkra praktikus méretű filagóriát csak 
komolyabb összegből lehetne kivitelezni, amire most nincs mód (ha sikerül 
további 4-5 kabint beszerezni, ami egyelőre csak tavaly majdnem megvalósult 
ábránd), azokat már a tervezett „fedett beállónak” megfelelően helyezzük el. Ha 
meg is valósul valaha ez a terv, a két jól megkonstruált napernyőtartó árbocot 
akkor is fel tudjuk használni máshol, akár az Árpászó-tetőn, vagyis azon a 
szomszéd dombon, amit egyre gyakrabban látogatják a tanuló csoportok ezentúl. 
 
- A következő nagy tétel az Ény-i és a DK-i starthely alatti lejtő teljes 
bokortalanítása. Utoljára 6 éve történt, és a bokrok nőnek, tavaly már több 
esetben okoztak kellemetlenséget a startot elrontó kezdőknek. Csakhogy a 
mereteksége és egyenetlenségei (pl. vaddisznó-túrta kráterek) miatt traktor-
vontatta vágó ezen a két helyen nem használható, motoros kéziszerszámmal 
oldható csak meg a feladat. Túl nagy felületről és túl komoly munkáról, ráadásul 
erősen balesetveszélyesről van szó ahhoz képest, hogy néhány szakosztály-
tagommal sk. nekiálljunk, a belátható időn belül elvégzés reményével. 
Csináltam ilyesmit a faluba költözésem utáni évben, onnan tudom, hogy rá kell 
bízni az erdészeti dolgozókra, akiknek megvan a szükséges rutinjuk és 
szerszámkészletük, és ha nem is ingyen, de jutányosan elvégzik, mert a 
kérésemre az erdész lehetővé teszi nekik. Az árajánlatuk 40-40 ezer Ft a két 
terepre. Aki járt már ott, tudja, miről van szó. Máshol nem rokonszenveznék 
még egy fűszál kitépésével sem, de itt a növendékek épségéről és idejéről 
(persze az oktatókéról is) van szó, mert ha valamelyik kezdő nyakig esik egy 
csipkebokorba, nálunk segíteni szokás rajta, ami az eddigi esetek alapján 
elhúzódhat fél órákra is, két-három segítő számára. 
 
- A domb déli oldalának új tulajdonosa (a szürke marha tenyésztő, aki végül is 
nem zavarhatott el minket), eddig csak a DNy-i leszállót vásárolta fel, de azt 
miután tavasszal újratelepíti a lucernát, várható, hogy rendszeresen kaszáltatja is 
az állatai számára, tehát azzal kapcsolatos kiadásra nem kell számítanunk. Az 
ÉK-i leszállóban annak a tulajdonosa az idén is saját költségén kaszáltatja a 
takarmányfüvet. A DK-i és Ény-i leszálló gépi kaszáltatására azonban nekünk 
kell költeni, és ha ebben az évben nem lesz a tavalyihoz hasonló szárazság, 
akkor legalább 2 alkalommal kell megkérnünk rá valamelyik traktorost. Ha 
eddigi áron vállalják, az alkalmanként 30 ezer Ft, a két helyre külön, azaz 
összesen 120 ezer Ft. A harmadik, vagyis az őszi kaszáltatás költségét vállalom, 
nehogy a tavaszra kiszáradó fű felgyújtásával megint keserítse a sorsunkat 
valamelyik környékbeli pirohobbista. 
 



- Érdekes ajánlatot kaptunk egy fedémesi gazdától. Az ő területe a mi központi 
dombunktól, vagyis a Kerekes-tetőtől K-DK irányban, 1 km-en belül keresztben 
húzódó domb, aminek Ny-i és K-i lejtője van, kb. 40 m szintkülönbséggel. (Ezt 
régebben 5. sz. dombnak hívtuk, ld. Lábjegyzet a pályázat végén!) Főleg a 
keleties érdekes, mert a kedvenc dombunkon az a legkevésbé használható irány. 
A tulajdonos ajánlata: évi 100 ezer Ft bérleti díjban benne lenne a keleti lejtő 
alatti leszálló teljes bokortalanítása (a nyugati lejtőt már lecsupaszította 
erdőtelepítési tervekkel, de aztán meggondolta magát, és inkább hagyná, hogy 
használjuk azt is), és a továbbiakban az évenként szükséges karbantartás is 
benne lenne a bérleti díjban! El is vállalnám a dolog pénzügyi rendezését, ha 
biztosan lenne annyi tandíjbevételem ebben az évben, a tulajdonos azonban 
gyors választ vár, és előre fizetést, hogy még a bokrok kilombosodása előtt 
elkezdethesse a takarítást, mert egy cross-motoros csapat is jelezte, hogy 
bérelnék a terepet, olyan jelölőkordonos cross-pálya kialakításával, ami kb. 
lehetetlenné tenné a siklóernyős használatot. Látok fantáziát a terepben, 5-6 éve 
néha még használtuk is a vizsgázóknál a starthely-ismeretük bővítésére 
(mellesleg a domb egyik fele DK-re is jó, ami néha tehermentesítené a központi 
dombot), csak az utóbbi években ritkán jártunk oda, és nagyon elbozótosodott a 
leszálló, épp ideje foglalkozni vele. 
 
- Az új légáramlásjelző zászlósorok és az új szélzsákok anyagára összesen 30 
ezer Ft-ot kérnék. A szélzsákok varrását a szakosztály tagjai megoldják, a törött 
horgászbotok (amik átlagban 5 évet bírtak) pótlását is megoldjuk! 
 
Összesítés: 
42 eFt az új napernyő árboc vas anyagára. 
40 eFt a DK-i starthely alatti lejtő bokortalanításra. 
40 eFt az Ény-i starthely alatti lejtő bokortalanításra. 
120 eFt az Ény-i és DK-i leszálló 2-2 alkalommal gépi kaszáltatására. 
30 eFt a zászlósorok és szélzsákok anyagára. 
-Ez összesen 272 eFt, mert a K-Ny irányra alkalmas, bérlésre nekünk felajánlott 
(5. sz. domb) évi 100 eFt díját nem számoltam bele. 
 
-4.    A teljes igény megkapása esetén a tervezett további saját erőforrások 
 
- Az elmúlt két évben szintén szakosztályi tagjainktól kapott a „bázis” ajándékba 
3 db 1 köbméteres (kocka alakú, rácsvázas) vízestartályt. Jelenleg egymás 
tetején áll kettő, egy pedig a talajon, ami nem eléggé praktikus megoldás. A falu 
lakatosműhelyének öreg főnökétől ajánlatot kaptunk másfél éve arra, hogy a 
tartályoknak 2 m magas masszív vaslábú állványt készíttet, de ezt a betegsége és 
egy évvel ezelőtti halála megakadályozta (76 éves volt.) Pedig nagyon hasznos 
lenne kettőnek a mostani helyén, az ügyeleti kabin mellett felállítása, és a 
harmadiknak a járműparkoló alsó végében (ahol a kisebbik WC is van), mert ott 



is szoktak sátrat verni a több napra érkezők, ezért tervbe vettem egy mini-
kemping kialakítását, kiépített tűzrakó hellyel, és a jelenlegi kézmosó tartály 
kicserélésével, ami kilyukadt tavaly…  
Az állványok elkészítését szakosztályunkon belül van, aki vállalta, de az 
anyagot meg kellene vennünk (legolcsóbb megoldás a lakatosműhelyt megkérni 
a beszerzésre, és ők helybe is szállítanák. Úgy saccolom, hogy a három állvány 
alapanyaga (köracél, szögvas vagy zártszelvényű vasanyag, lábak és 
keresztmerevítők) kb. 45 ezer Ft.  Ezt felvállalom az év első felében beiratkozó 
tanulóim által a „Becsületkasszába” dobott összegekből, mármint ha lesznek 
olyanok. 
 
- A táborozáshoz szükséges mosakodó- és ivóvíz felszállítását, valamint a tavaly 
elfogyott nagy rőzsekupac pótlását, a két WC átfestését, és papírral ellátását nem 
forintosítom, inkább folyamatosan szervezem, hogy megtörténjen. 
 
Természetesen tudom, hogy 272 ezer Ft támogatás nem kerülhet odaitélésre 
Fedémesnek (de hát ennyi jött ki!), mint ahogy a részünkre felajánlott 100 ezres 
domb is ábránd lévén a crosszosoké lesz, de ha évközben felbukkanna egy 
velünk, pontosabban a hellyel és körülményeivel szimpatizáló mecénás, akkor 
még akármi megtörténhet, vagyis megvalósulhat a fentiekből! 
 
 
A Starthely Bizottság iránti tisztelettel:  
 
Zsédely László.  
Megj.: Tekintettel arra, hogy hölgyekről van szó, a „tisztelettel” szó helyett a 
„Hódolattal” lenne a helyes, de a klasszikus forma elhagyásának 
tiszteletlenségét sem szeretném elkövetni. 
 
Lábjegyzet: A Fedémes melletti terep dombjainak rendszeres használatba 
vételekor, 2002. június közepén, a Kerekes-tető, vagyis a központinak 
legalkalmasabb domb az 1. sorszámot kapta; a vele párhuzamos, északabbra 
egymás mögött levő két domb a 2. és 3. számot; a nyugatra levő nagyfeszültségű 
távvezeték mögött levő K-ies lejtőjű domb a 4-est, és a központi dombtól keletre 
levő, vagyis a 100 ezerért felajánlott, K-Ny-ra, mellesleg DK-re is alkalmas 
starthelyű domb pedig az 5. számot. Közülük a 4-es elveszett a számunkra, mert 
a tulajdonosa körbe karámozta és szürke marha legelőnek használja. Alighanem 
ez lesz a sorsa a 2-es és 3-as dombnak is, amelyek egyébként nem igazán 
teljesen kezdőknek, hanem inkább vizsgázóknak voltak mindig is alkalmasak, és 
csak akkor haszáltuk azokat, ha a központi domb a pirohobbisták miatt épp 
kormos volt.  
 
Fedémes, 2013. január 27. 


