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Tisztelt:
Zánka Község Önkormányzata,
Filep Miklós Polgármester Úr és Varga Zoltán Alpolgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester és Alpolgármester Úr!
Ezúton szeretném kérni figyelmüket, támogatásukat, siklóernyős tandem repülés
tevékenység folytatásához, csörlőzéssel Zánka község közigazgatási területén.
Ez a látványos és élvezetes sportág elterjedőben van az egész világon. Lehetőséget ad az
embernek, hogy a repülés régi vágyát a lehető legteljesebben, legtermészetesebben élje át.
Magyarországon kevés lehetőség adódik ennek folytatására, a starthelyek kevés száma
miatt. Természeti szépségeink levegőből való megtekintésére viszont nő az igény.
A Balaton kiemelt helyet foglal el turisztikai szempontból, az Önök településén
tevékenységünk megindításával lehetőség adódik arra, hogy a Balatont teljes pompájában, a
levegőből is megcsodálhassa az, aki vendégként arra látogat.
A siklóernyős csörléshez legalább 700 méter sík területre van szükségünk hosszában,
szélességre viszont csak pár méterre, hogy a megfelelő repülési magasságba fel lehessen
juttatni a pilótát, és utasát. Ez a terület Zánka községének közigazgatási határán belül
található magánterületen helyezkedik el.
Ezért kerestem fel Varga Zoltán Alpolgármester Urat, mert tudomásom szerint az ő
birtokában van ez a terület. Tőle azt az iránymutatást kaptam telefonon, hogy a
Polgármester Úrral közösen haladjunk előre a siklóernyőzés megindításáért Zánka
községben, mely új színfolttal gazdagítaná a helyi lakosság és a községbe látogató vendégek
életét.
A csörlő egy utánfutóra telepített szerkezet, erről húzható ki az a kötél, amely több száz

méteres magasságba juttatja pilótáinkat és utasaikat, az időjárás függvényében. A 10-20
perces élvezetes repülés után a pilóta és utasa visszaszáll a kiindulási pontra. A csörlés nem
jár zajjal, porral sem. Az utasok mindkét keze szabad, készíthetnek videót és fényképeket az
élményről, mint egy fotelből élhetik át a madarakéhoz legközelebb álló szabadság-érzetet a
levegőben.

A tevékenységhez szükséges összes hatósági engedéllyel rendelkezünk, munkatársam
gyakorlott tandem pilóta és oktató, jómagam is gyakorlott tandem pilóta vagyok. Minden
felszerelés műszaki vizsgáztatott, szintén engedélyekkel rendelkeznek.

Szeretnénk egyúttal felajánlani repülős tevékenységünket az Önkormányzatnak.
Rendelkezünk háti motoros felszereléssel is, amellyel különböző feladatokat tudunk
végrehajtani ; település légi fotózása, videózása. szórólapok szórása, hirdetmény molinón
történő húzása. Gyereknapi vagy más rendezvényen történő közreműködés. Légi felderítés,
keresés.
Úgy érzem, személyes egyeztetésen könnyebben találjuk meg azt az együttműködési formát,
ami mindegyőnk számára kedvező, kérem elérhetőségeim bármelyikén javasoljanak egy
egyeztetési időpontot. Bízom benne, hogy a következő szezont már az Önök településén
kezdhetjük meg, a Balatonon elsőként, idevonzva ezzel hazánkból és külföldről a repülés
iránt érdeklődőket.
A csatolt rövid videóban ízelítőt kaphatnak tevékenységünkről. Ilyen telepített csörlőpálya,
repülési lehetőség csak néhány helyen van és azok a Balaton csodálatos látványvilágától
távol esnek, így is forgalmasak, nem tudják kielégíteni az egyre bővülő igényeket.
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