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Arnett százados a 37. század piló-
tája 2000 órával rendelkezik, ennek 
háromnegyedét Herculesen repül-
te. Szerinte a D-napi megemléke-
ző repülés jelentősen különbözött a 
németországi gyakorlatoktól, legin-
kább a nemzetközi kötelék miatt. Bár 
a  rendezvény keretében ejtőernyős 
ugratásra csak egyszer került sor, az 
előző napokon azonban már végez-
tek áthúzásokat. A hajózó felidézte 
első emlékképeit is Franciaország-
ból: mindenhol helyi, illetve amerikai 

zászlókat látott, az utakon számos 
második világháborús Jeep közleke-
dett és sokan korhű egyenruhákban 
jelentek meg – érdekes kontrasztként 
viszont mindnyájan mobiltelefonokat 
használtak. Nagyon tetszett neki a 
baráti légkör, úgy érezte, mintha egy 
hatalmas buliba csöppent volna.
Társa, Forsyth százados szintén 
C–130J-t repül, most viszont bevetés-
tervezőként tevékenykedett. Vender-
neck és Gibson őrnagyokkal együtt 
már hetekkel korábban megkezdték 

Sainte-Mère-Église környékét 2019.  
június 9-én vasárnap egy külön-
leges rendezvény miatt zárták le. 

A normandiai D-napra emlékezve 
ezúttal 900 amerikai, holland, fran-
cia, román és belga ejtőernyős kato-
na és több mint 100 civil „megszál-
lott” ugrott. A „Dakoták Norman-
dia felett” mintájára ez alkalommal 
számos C–130 Hercules, illetve egy 
francia C–160 Transall alkotta köte-
lék gépeiből.
A gépek Evreux légi bázisról, illetve 
Cherbourg repülőteréről indultak, de 
a katonák az utóbbi betonján szálltak 
a fedélzetre. Az első hullám délelőtt 

tíz körül startolt és a légtérben vára-
kozott a mögöttük érkező második 
kötelékre. Ezután egy kört tettek a 
célterület felett, majd megkezdődtek 
az ugrások. A nemzetközi deszant-
szőnyeg „mintáját” 780 amerikai 
mellett 53 belga,120 francia,55 né-
met, 60 holland, 20 román és 57 brit 
ejtőernyős rajzolta az égre.
A település a második világhábo-
rú idején onnan vált emlékezetessé, 
hogy az egyik ejtőernyős a templom 
tornyán kötött ki. John Steele kupo-
lája az éjszaka sötétjében fennakadt 
az épületen, s hosszú órákon keresz-
tül csendben várakozott a segítségre. 

Később szerencsére sikerült kimen-
teni szorult helyzetéből. Több mint 
hét évtizede egy ejtőernyős bábu se-
gít felidézni a nem mindennapi tör-
ténetet a harangtorony oldalán.
Az USAF európai csapatainak rész-
vétele igazán különleges volt, ugyanis 
a 86. Szállítórepülő Ezred 37. száza-
da 1944. június 6-án is ejtőernyősö-
ket dobott Sainte-Mère-Église felett. 
A Douglas C–47 Dakotákat üzemel-
tető alegység akkoriban a 37. Csa-
patszállító Század névre hallgatott 
és gépeire a W7 kódot festették. Mai 
utódaik Ramsteinben állomásoz-
nak, Lockheed C–130J Herculeseket 
használnak és természetesen ők is ott 
voltak a levegőben. Az amerikaiak ré-
széről más alakulatok is részt vettek a 
megemlékezésen, nemcsak aktív, ha-
nem tartalékos, illetve nemzeti gár-
dista személyzetek is.

Az idei nyár egyik legjelentősebb eseménye a szövetségesek 
1944-es franciaországi partraszállásának megünneplése volt. 
A hetvenötödik évforduló kapcsán a légtérben nemcsak a 
veterán szállítógépek, hanem a mai utódaik is megjelentek.

■ JORIS VAN BOVEN ÉS ALEX VAN NOYE

Herculesek Normandia felett

IDŐUTAZÁS

A „Placid Lassie” 1944 június 6-án 
két bevetést is repült Normandia 
felett

A profik számára is kötelező  
az 1944-es egyenruhában  
a földetérés gyakorlása

John Steele bábúja türelmesen 
várja, hogy kimentsék szorult 
helyzetéből
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vényt követően elkezdődött. Az altiszt 
elmondta, hogy a ramsteini bázisról 
körülbelül százan vettek részt a meg-
emlékezésen és ő maga megtisztelte-
tésnek érezte, hogy köztük lehetett.
Francia részről a második világháború 
után felállított 2/64 „Anjou” szállító-
repülő század is helyet kapott a köte-
lékben. Tőlük egy pilótával és egy load-
masterrel beszélgethettünk. Mind-
ketten a két hajtóműves C–160NG 
Transallt repülik és az Evreux bázison 
szolgálnak. Egyikük 3600 repült órával 

rendelkezik, társa pedig 
9000-rel, ő hamaro-
san nyugdíjba vonul. 
Mindketten szakmai 
pályafutásuk emléke-
zetes napjaként idézik 
majd fel az elődök előt-
ti tisztelgést. ■ 

a feladat előkészítését. A tiszt szemé-
lyesen is kötődik az eseményekhez, 
ugyanis édesapjának egyik jó barátja a 
101. légideszant hadosztály veteránja, 
aki maga is részt vett Európa felsza-
badításában. A hangulatot ő is jónak 
találta, és az érdeklődés szerinte évről-
évre egyre nagyobb. Sajnos nem biz-
tos, hogy a megemlékezések a jövőben 
ugyanígy folytatódnak majd tovább: 
elképzelhető, hogy a 75. évfordulóra 
összeálló kötelék az utolsó ilyen volt. 
Flores főtörzsőrmester hajózóként 
szintén a 37. század állományába 
tartozik. Mostani feladata alapján a 
cherbourgi repülőtéren koordinálta 
a folyamatot, melynek tervezése egy 
évvel ezelőtt, már a 2018-as rendez-
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