Notheisz Antal rövid életút.

Notheisz Antal 1937 09 22 – án született Komlón.
Fiatal kora óta kezdeményező, kreatív és kitartó személyiség volt.
A levegő meghódításának vágya már gyermekkorában megvolt benne.
Általános iskolás korában építette meg első 1m fesztávú vitorlázó repülőgép modelljét balsafából.
Saját kezével építette meg kristály alapú rádióját, amit éjjel a takaró alatt hallgatott a háború alatt.
Ejtőernyősként folytatta a levegő meghódítását. Édesanyja nagyon féltette ezért megtiltotta neki az
ejtőernyőzést, a menyasszonyát megkérte, ellenőrizze, betartja e a tilalmat. Így esett, hogy ettől
kezdve együtt ugrottak a magasból.
A Po–2 szovjet többcélú kétfedelű repülőgép szárnyáról hajtott végre többször ejtőernyős ugrást.
Házassága után édesapja nyomdokain haladva a fekete gyémánt – feketeszén - után ment, iskolái
elvégzése után a szénbányászati vállalatnál először csillésként, aztán később a Bányászati
Aknamélyítő Vállalatnál (BAV) dolgozott, később vezetőként. Közel 30 évig volt a „BAV”
anyagosztályának vezetője.
Hosszú idő után a levegő utáni vágya a leg lehetetlenebb ötletet vetette fel benne. A „BAV” keretein
belül szeretett volna ejtőernyőket javítani és gyártani. Senki nem támogatta őrültségnek tűnő ötletét.
Ő kitartott mellette, akkori főnökei a magas szinten végzett munkája elismeréséül megengedték a
tevékenység elindítását.
Megismerkedett közben a Magyar Hőlégballonozás úttörőinek - Gulyás Géza, Balikó Pál, Kastély
Sándor és sok más személy - MÉM Repülőgépes Szolgálatnál végzett munkájával.
Megszállottságának eredményeképpen megalapította Magyarország első és Európában is úttörőnek
számító hőlégballon gyártását szintén a „BAV” közben kialakított textilüzemében. Itt készült el
Magyarországon az első „Zeppelin” formájú, malackának becézett hőlégballon.
A Magyar hőlégballon sport fellendítésében kiemelkedő érdemeket szerzett odaadó megszállott
munkájával, segítőkészségével. Notheisz Antal. A Pécsi Bányászati Aknamélyítő Vállalat Textilüzeme
égisze alatt üzemszerűen állított elő hőlégballonokat, amik már nem csak a hazai igényeket
elégítették ki, hanem exportra is készültek. A sors szeszélye, hogy a hazai hőlégballon sport
megteremtésében nagy segítséget nyújtó Lengyel ballonosok is Pécsről vásárolták ballonjaik
túlnyomó többségét.
Az „INNOVATEXT” Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézettel együttműködve létrehoztak egy
nagy terhelhetőségű, magas teljesítményű és rendkívül hosszú üzemidőt lehetővé tevő hőlégballon
alapanyagot. Ma is repülnek ebből készült ballonok világszerte, a megszokottnál többszörös
üzemidőt produkálva.

Folyamatosan azon gondolkodott, hogy és mit lehet jobban csinálni. Ennek köszönhetően Innovatív
újításokat vezetett be külső cégek együttműködésével a hőlégballongyártásban. Mint kosár
felfüggesztés biztonsága, kupola felfüggesztés, gázégő mint hajtómű, stb.
Részt vett sok hazai és nagyszabású világméretű hőlégballonos rendezvényen is.
Támogatta elsősorban a hazai versenyeket, Fiestákat, találkozókat, ballonosokat. Mindig biztosította
a stabil hátteret ezeknek a rendezvényeknek és a ballonosoknak.
Ha segítségre volt szükség, „TONCSI BÁCSI”-ra lehetett számítani. Elmondhatom, hogy garantáltan
nem anyagi szempontok vezérelték a tevékenységét elsősorban!
Csengett a telefon: Toncsi bácsi, gond van…… / Ő csak ennyit mondott: mikor értek ide? Arra a
kérdésre, hogy mi mennyibe fog kerülni, legtöbb esetben adott válaszát mindenki ismeri.
Az Új Mexikóban megrendezett világméretű hőlégballon Fesztiválon a helyi sajtó úgy írt róla, hogy
„Az első Hőlégballon pilóta a Keleti blokkból” .
A ballonrepülés a hazai sportrepülés legfiatalabb, de az egyik legeredményesebb sportága. Az eltelt
rövid idő alatt ballonos sportolóink számos rangos külföldi versenyen értek el kiemelkedő eredményt.
Az ő személyén túl nem feledkezhetünk meg arról, hogy a repülést sok lelkes rajongója, sportbarát,
megszállott milyen mértékben vitte előre, továbbá arról sem hogy a légi sportok milyen nagy
nevelőerőt képviselnek.
Édesapa, férj, munkás a javából, vezető, sportbarát, barát, vállalkozó, kitartó, harcos, és hívő ember.
Elmúlása után, maradjon köztünk az elvégzett életmű szelleme és tartalma, segítse és lelkesítse a
ballonos és repülő társadalom tagjait is további lépéseikben, munkájukban, hegyen és völgyön át!
Ahogy az ő élete is és munkássága is folyt.

