Sziasztok!
Előzmények:
A.) Egyszer már megkerestünk titeket az "Alulról jövő kezdeményezés" nevű akciónkkal, amikor is a
LÜI-nek írtunk alá közösen egy azonos szövegű levelet. Az sikeres volt, mert a LÜI is megemlékezett
róla az MRSZ-nek irt levelében. Sajnos a célt akkor még nem értük el, így egyre öntudatosabb de továbbra is békés és teljesen legális eszközökkel operálunk.
B.) Azóta hangot adtunk elégedetlenségünknek az aug.7-en a Magyar Hírlapban címoldalon megjelent
cikkben és este a TV2 Tények műsorában.
Most következő akciónkra meghívunk minden siklórepülőt egyben azt is demonstrálandó, hogy összetartunk és a legközelebbi 'rokonoknak' tekintjük egymást. Kérlek ha egyetértesz az alábbi célokkal akkor
vegyél részt ha lehet sárkánnyal/ernyővel, ha ez macerás akkor csak arra járó 'turistaként' az összejövetelen. A várható résztvevők számat kérlek növeld azzal, hogy írsz egy üres emailt az akcio@paragliding.hu
címre ahol egy számláló működik.
A rendezvény három célja:
1. Összejövetelünk szomorú aktualitást ad arra, hogy fájó tisztelettel megemlékezzünk a legutóbbi tragikus balesetekben elhunyt sporttársainkról Gulyás Róbertről és Roczkov Ferencről. Kérünk minden résztvevőt hogy lehetőleg tűzzön ki egy gyászszalagot.
2. Ki kívánjuk fejezni elégedetlenségünket a 28/2000-es LÜI határozat miatt (de annak betartása mellett)
az alábbiak szerint:
2.1 Nem tudjuk elfogadni sem erkölcsi sem jogi alapon a kollektív büntetés intézményét, nevezetesen hogy a LÜI a kézre került elkövetők tettére hivatkozva a Bp-TMA alatti légtérzárral vétlen
sportolók százainak repülési jogát korlátozza egy általánosító előítélet alapján. A LÜI ne a légtérsértőkből ítélje meg a siklórepülők tömegét!
2.2 Nem tudjuk elfogadni a LÜI-nek azt a véleményét, hogy a tiltást megelőző jogi állapot visszaállítása veszélyeztetné a TMA forgalmának biztonságát, hiszen nem a szabály alkalmatlansága,
hanem annak be nem tartása okozta a veszélyeztetést.
2.3 Üdvözöljük hogy fokozzák az ellenőrzéseket és hogy korszerűsítik a ma érvényes szabályozást. Nem tudjuk elfogadni azonban, hogy a 28/2000 visszavonását a módosított szabályok érvénybe lépéséhez kötik, mert azok határideje bizonytalan, területi hatásköre pedig csak töredéke a
teljes tiltott TMA területnek.
2.4 Ha addigra történnek előre lépések a tilalom feloldásában akkor ezek méltatása, üdvözlése.
Teljes feloldás esetén annak megünneplése.
3. Fentiek alapján kérjük a 28/2000 azonnali feloldását. Kérjük, hogy a szabályok betartását a későbbiekben a magyar jogrendszerrel összhangban az ellenőrzések fokozásával és a tettesek megbüntetésével, ne
pedig a büntetés alá vont vétlen jogalanyok számának növelésével biztosítsák.
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A rendezvény helye: HHH, kb. Vöröskővár
Ideje: 2000. augusztus 12. találkozó: 13:00 órakor. Akció: 14:00 órakor.
Az akció módja: a széliránytól függően egy nagyobb placcon szétoszolva felvonulunk repülő eszközeinkkel, 'egyszerre' megemeljük a sárkányokat és felhúzzuk a siklóernyőket, majd visszaengedjük azokat.
Repülés TILOS, a földön maradva nem is lehetséges, így szabálysértés sincs, mert a LÜI hatásköre a levegőben kezdődik, a közterületek felszínére nem hatályos. Vélhetőleg elég látványos lesz.
Elérni kívánt eredmény: a meghívott újságokon és TV-ken keresztül a közvélemény figyelmének ráirányítása a fent megfogalmazott céljainkra, a méltatlan jogi helyzetre. Abban bízunk, hogy a mostani helyzet tartós fenntartása kényelmetlen a LÜI számára a szelesebb közvélemény előtt. Talán ők sem szeretnek
polgári tiltakozás reflektorfényében lenni, mint ahogy mi is repülni szeretnénk inkább és nem leljük örömünket az akcióban.
A LÜI nem tekinti az akciót ellenségesnek, hanem csak egy látványos bulinak. Ettől függetlenül sem tartjuk valószínűnek, (pl. a jelenlevő sajtó miatt) hogy a résztvevők fokozott ellenőrzésével felértékelje akciónk súlyát, és növelje annak szimpátiáját a közvélemény előtt. Repülési cselekmény nélkül erre jogalapot
sem adunk. Ennek ellenére kérek minden résztvevőt ne felejtse otthon a szükséges dokumentumait és tartsa be a repulő eszközök szállítására, műszaki ellenőrzés céljára történő összeszerelésére, kiszárítására,
áthajtogatására vonatkozó földi szabályokat. ;-)
Ha kevesen lennénk akkor mindenki legyint ránk és maradnak a dolgok, ha sokan leszünk akkor a LÜI is
komolyan vesz. Repülni akarunk szabályosan és partneri együttműködésben a LÜI-vel! Gyertek el!
Kardos Istvan ikardos@galatech.hu
XC klub
Aspect HA-11
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