Beszámoló
A Média Bizottság elmúlt egy éves működéséről
Ugrósdy Márton

Az elmúlt egy évben a 2013 novemberében megfogalmazott célokat igyekeztünk megvalósítani,
amelyek ügyében úgy vélem, sikerült előrehaladást elérni.
A nyomtatott hazai szaksajtóval való kapcsolatépítés megtörtént: az elmúlt évben számos
alkalommal jelentek meg az Aero Magazinban a vitorlázórepülésről szóló cikkek, amiben a
Bizottság többektől is kapott komoly segítséget: Valastyán Máté (Malév) Bagollyal készített
interjút az argentínai élményeiről, Kapuy Gábor (MSE) pedig többször is megosztotta személyes
versenyzői és teljesítményrepülői tapasztalatait az ausztráliai élményei, valamint a tavaszi
versenyek és a nyári szezon legfontosabb eseményei kapcsán is. Ezeket az írásokat ismét, most a
hazai vitorlázórepülés vezetői előtt is szeretnénk megköszönni nekik. Az Aero Magazinban
sikerült a hullámtábor kapcsán is több cikket megjelentetni: az előkészületi időszakban
igyekeztünk a hazai pilótákat így is tájékoztatni a tábor kínálta lehetőségekről, az eredményekről
pedig szintén beszámoltunk. Reméljük, hogy ezek a tudósítások hozzájárultak a Hullámtábor
tavalyi sikeréhez.
Az online sajtó terén a korábbi kapcsolatokat ápoltuk: elsősorban Márványi Péter segítségével
jelentettünk meg anyagokat az iho.hu közlekedési szakportál repüléssel foglalkozó szekciójában.
Igyekeztünk, hogy minden héten legyen valamilyen vitorlázórepülő anyag, és ennek nagyrészt
sikerült is eleget tenni. Az elmúlt évből két rendezvényt emelnénk ki külön az iho-s megjelenések
kapcsán: egyrészt nagy érdeklődésre tartott számot a Hullámtábor, és az abból készült pilótabeszámolók, valamint legalább ennyire fontos volt a nyári lesznói világbajnokságról szóló
rendszeres beszámoló, ami rendkívül magas szakmai színvonalon tájékoztatta a hazai
érdeklődőket Gyuri, Ricsi és Laci küzdelmeiről a lengyel puszták felett. A kiváló tudósítássorozatért Gyöngyösi András csapatkapitányt illeti az elismerés, aki több esetben a nyugati
csapatok blogjait magasan meghaladó színvonalon tudósított a világversenyről. Az iho-n minden
olyan versenyről, ahol számottevő magyar érdekeltség volt, beszámoltunk.
Az év során tovább bővül a Szövetség Facebook-oldalának látogatottsága, valamint a rajongók
száma is, ami jelenleg már meghaladta a 800 főt. Itt igyekszünk naponta-kétnaponta olyan
tartalmakat megosztani a közösséggel, amik számukra is érdekes és hasznos információkat
tartalmaznak. Sajnos sok esetben csak idegen nyelvű cikkeket tudunk szemlézni, azonban ezekben
is számos olyan információ (pl. az utóbbi hetek reporvosi témájú cikkei) vannak, amelyek a hazai
repülőélet fejlődését szolgálhatják. Külön öröm, hogy rendszeresen szemlézhetjük itt a Borsod
Megyei Repülő Klub fiatal pilótahölgyének írásait. Az ilyen, az MVSz-től független, személyes
hangvételű írásoknak, blogoknak véleményünk szerint nagy szerepük lehet abban, hogy a
vitorlázórepülést még többen megismerjék az országban.
A cikkíráson és a sajtókapcsolatok ápolásán túl idén februárban Gyöngyösi Andrással együtt részt
vettem a European Gliding Union klubfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjának ülésén, amiről

a hazaérkezés után részletes beszámolót készítettem, ez a szövetség honlapján most is elérhető. A
kiutazásban segítségünkre volt a Magyar Repülő Szövetség is.
Horváth Linda, a Média Bizottság tagja az idei évben több hazai rendezvényen képviselte a
Szövetséget.
Linda egyetemi mesterszakos szakdolgozata elismeréseként 2014. május 15.-én a Pécsi
Tudományegyetemen, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) közös „Hazai rendezésű nemzetközi versenyek szervezése” konferenciáján a
Szövetség felkérésére képviselte a vitorlázórepülést, itt több olyan módszerrel is találkozott, ami
segítheti a vitorlázórepülés népszerűsítését.
2014.szeptember 24-én a Gyakorlati Diplomácia Társasága, Budapesti Corvinus egyetemen szervezett
Sportdiplomáciai kerekasztal beszélgetésén képviselte a vitorlázórepülést, igyekezve gazdasági és
diplomáciai nehézségeinkre felhívni a figyelmet.
A Média Bizottság munkájához tavasszal csatlakozott Kolos Ferenc, aki számos fotóval segítette
a Szövetség híreinek népszerűsítését. Feri több száz fotót készített nekünk, többek között ott volt
a Nemzeti Bajnokságon, a Flatland Kupán, az LX Kupán, az ÖPI-ÖFÁ-n és a matkópusztai
vitorlázó műrepülő kupán is.
Tisztelettel kérem a beszámolóm elfogadását.
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