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Siklóernyővel  a Kárpátok felett
Két évtizede képviseli Székelyföldet a hazai és nemzetközi versenyeken

• Sárig István, az 
utóbbi évek egyik leg-
eredményesebb szé-
kelyföldi siklóernyőse, 
a Csíkszeredai Turbu-
lencia Klub alapítója és 
elnöke számos világ-
versenyen képviselte 
Romániát. A koronaví-
rus-járvány a siklóer-
nyősök mozgásterét is 
leszűkítette, de néhány 
hete újra repülhetnek.

D O B O S  L Á S Z L Ó

F olyamatosan fejlődik a csodá-
latos szabad repülési élményt 
biztosító siklóernyőzés, az 

ejtőernyőből kifejlesztett repülő- és 
sporteszköz, ahol – a madarakhoz 
hasonlóan – a szél energiáját és a fel-
felé szálló légáramlatok felhajtó erejét 
használják fel a földről való felemelke-
déshez és a repüléshez. A siklóernyő-
zés a legtöbb elmélet szerint a hegy-
mászók találmánya, akik a csúcsot 
elérve igyekeztek könnyebb utat vá-
lasztani a lejutáshoz. A fejlődés a mai 
napig tart, a fő irány a kezelhetőség, a 
biztonság és a teljesítmény növelése. A 
Csíkszeredai Turbulencia Aeroklubot 
vezető Sárig Istvánt kérdeztük.

– Mikor és hol fertőzte meg a sik-
lóernyőzés?
– Pontosan emlékszem, az 1996-os 
csíksomlyói búcsú napján csodáltam 
meg először egy siklóernyőst élőben, 
mint később kiderült, Rancz Pál volt, 
a csíki siklóernyősök egyik rangidőse. 
Jókor jött ez, hiszen 20 évesen nem 
találtam a helyemet. Autószerelőként 
dolgoztam, a baráti körömben szinte 
mindenki motorozott, én is gyűjtöttem 
a pénzt motorra, de végül motorkerék-
pár helyett siklóernyőt vásároltam. 
Szorgalmasan tanultam a repülés 
alapjait, egy év alatt elértem arra a 
szintre, ahol a többi csíki siklóernyős 
többsége tartott. Amikor megvoltak az 
első távrepülési élményeim, amikor 
felrepülhettem a felhőkig, „elkapott 
a gépszíj”, azóta tart a siklóernyős 
szerelem. A siklóernyőzés az elit, a 

gazdagok sportja. Amikor kezdtem, 
még márkás világ volt, 3500 német 
márkáért lehetett egy kiváló külföldi 
luxusautót vásárolni, a legegysze-
rűbb siklóernyő pedig 1500 márka 
volt. Nem indultam otthonról anyagi 
háttérrel, viszont jó nevelést kaptunk. 
Mertünk álmodni, megdolgoztunk 
érte, és elértük az álmainkat. Érdekes-
ség, hogy négyen vagyunk testvérek, 
és egy adott pillanatban mindhárom 
fi ú siklóernyőzött. Nagyobbik öcsém, 
Attila volt minden idők egyik legtehet-
ségesebb romániai siklóernyőse, de 
ő abbahagyta, most faluturizmussal, 
sajtkészítéssel foglalkozik. Zoltán, a 
kisebbik öcsém a tanácsnál dolgo-
zik, ő már csak kedvtelésből repül 
néha-néha. Szüleink, annak ellenére, 
hogy istenfélő, konzervatív szellem-
ben élnek, megadták nekünk a vá-
lasztás szabadságát. Elmondták, hogy 
melyik a jó és melyik a rossz út, majd 
mi válasszunk, de eddig úgy tűnik, 
mindig jól választottunk. A feleségem 
is repült régebb, most a két kislány és 
a munkahely van a középpontban, 
de hatéves ikerlányaim viszont már 
megkóstolták a repülést, tandemben 
voltak fenn velem.

– Ez a sport nem csak drága, hanem 
sok tudást, jó erőnlétet követel. 
Voltak vészhelyzetek?
– Főleg akkor követelt kiváló erőnlé-
tet, amikor nem volt ennyi sok autó, 
terepjáró, így minden repülés után 
gyalog kellett visszamenni a rajthely-

re. Képzeljék el a 30–35 kilós hátizsá-
kokkal naponta többször felgyalogolni 
az Öcsém-csúcsra vagy a Naskalatra. 
Nekem soha sem volt gond az erőnlét, 
hisz közben síztem is. Fontos azonban 
a mentális felkészülés, a tapasztalat is. 
Kell tudni, hogy mire képes az ember, 
hol vannak a határok. A 24 év repülés 
alatt volt négy-öt nehéz helyzet. Az 
egyik például az volt, amikor négyen 
a Kelemen-havasokban egy sűrű erdő 
felett repültünk, elkapott egy jégeső, 
és nem volt ahová leszállni. Eddig egy-
két bokafi camon kívül nem volt más 
balesetem. Szerencsénk volt oktató-
inkkal, Barak Miklóssal és Rancz Pál-
lal, akiknek mi voltunk a második ge-
nerációs csíki siklóernyős tanítványai. 
A Barakék által kitaposott ösvényen 
kellett végigmennünk, de szerencsém 
volt a gyimesi gyermekkorral, kint a 
természetben nőttem fel, ösztönösen 
reagáltam például a meteorológiai 
változásokra. Az alapokat követően a 
legtöbb siklóernyőzéssel kapcsolatos 
dolgot autodidakta módon tanultam 
meg. Távrepülésben mi voltunk az út-
törők, átrepültük a Kárpátokat, majd a 
hosszanti gerinceket. Attila öcsém volt 
például az első romániai siklóernyős, 
aki hosszában végigrepülte a Fogarasi- 
havasokat. Szerencsénk volt azzal is, 
hogy Magyarország előrébb járt ebben 
a sportban, hozzájutottunk magyar-
országi szaklapokhoz, könyvekhez. 
Szakács József, az egyik magyarorszá-
gi oktató pedig rendszeresen nálunk 
töltötte nyári szabadságát, tőle is sokat 

tanultunk. Sokat fejlődtem a 2000-es 
évek elején, amikor évente meghívtak 
két-három hónapra Aradra oktatni. A 
Világosi vár mellett van egy dombocs-
ka, a mezőségen pedig sokkal köny-
nyebb repülni, mert nincs annyi terep-
csapda, mint a hegyvidéken. Néhány 
éve megjelentek az oktatóvideók. Amit 
mi négy-öt év alatt megtapasztaltunk, 
azt most ezekből egy fél óra alatt meg 
lehet tanulni.

– Számos országos- és világverse-
nyen indult. Melyek a legjobb ered-
ményei?
– Nem volt könnyű eljutni a mexikói 
világbajnokságra vagy az albániai 
Európa-bajnokságra, ahol megtapasz-
talhattuk, milyen a világszint ebben a 
sportágban. A mexikói vébén például 
a célra szállásban hét futam után 6 
büntetőpont volt az éllovas eredmé-
nye. Hét futam után 6 centit tévedett, 
egy cipőtalp szélessége pedig 12 cm, 
tehát egyszer leszálláskor nem nyom-
ta meg kellőképpen a 2 cm-es célgom-
bot a lábával. Ötször nyertem Román 
Kupát távrepülésben, kétszer célra 
szállásban, nyertem országos bajnok-
ságot és számos dobogós helyezésem 
van. Két világbajnokságon és öt Euró-
pa-bajnokságon vettem részt, érdekes, 
hogy a romániai versenyzők közül 
egyedüliként célra szállásban és táv-
repülésben is. Mostanság kevesen 
vesznek részt mindkettőben, a több-
ség vagy a távrepülésre vagy a célra 
szállásra szakosodik.

– Mennyire terjedt el Erdélyben, 
Romániában ez a sport? 

– Nagyot fejlődött ez a sportág. Ez-
előtt tíz évvel volt húsz jó pilóta 
Romániában, ma már vannak lega-
lább százötvenen. Bekerült ebbe a 
sportba egy olyan pénzes réteg, akik 
anyagilag bármit meg tudnak enged-
ni maguknak. Kimennek például de-
cemberben Indiába, két hónap után 
átköltöznek Dél-Amerikába vagy 
Mexikóba, majd visszajönnek Euró-
pába. Számukra nincs holtszezon. 
Nekem sincs holtszezon, felfedeztem 
a gyimesközéploki Silye (vagy Sije) 
hegyet, ahol ha süt a nap, télen is ki-
válóan lehet repülni. Azért vásárol-
tam ott telket, építettem házat, mert 
saját területemen repülhetek. 

– Melyek a magassági és távrepülé-
si rekordjai? 

– A repülési táv hosszát, illetve a ma-
gasságot a napi időjárás határozza 
meg. A Csíki medencében a legmaga-
sabb repülés 4000 méter körüli, amit 
Csíkmindszentről repült az egyik csa-
pattársam, de hivatalosan csak 3150 
méterig szabadna felszállni. Sokan 
repültek már 150–200 km-es távokat, 
például a Naskalatról fel Maroshévízig, 
majd onnan le Kézdivásárhelyig és 
vissza Csíkba, ezek 7–8 órás repülések.

– Ha valaki siklóernyőzni szeretne, 
milyen lépéseket kell megtennie?
– Most az internet nagy segítség eb-
ben. A klubunknál, a Turbulenciánál 
is működik pilótaiskola, eddig közel 
százötvenen tanultak meg siklóer-
nyőzni nálunk. Az iskola egy nagyon 
komoly vizsgával zárul 7–8 tantárgy-
ból. Van elméleti és gyakorlati vizsga, 
hasonlít a sofőriskolához. Csíksomlyó 
Románia egyik legjobb helye siklóer-
nyőzést tanulni, könnyen elérhető, 
akadálymentes és a szél kiszámítható.

Sárig István repülés közben, alatta 
Csíkszereda központja
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