„Тетрис изазов” у 98. ваздухопловној бригади

СКЛАПАЊЕ
КОЦКИЦА
ЛЕПОТЕ

Празнична атмосфера на централној и
јужној стајанци аеродрома „Морава”.
Гужва подсећа на ону са вежби, али
лица људи који се крећу по писти
изгледају другачије, опуштеније.
Неки из сандука износе наоружање,
други опрему. Командир чете мери
раздаљину између предмета. Све
треба да се уклопи. У милиметар. А
ускоро ће полетети и „газела”, из које
ће фотограф овековечити својеврсну
креацију коју су на стајанци
приредили припадници јединице.
Пишу В. ВЈЕШТИЋ и Н. МАРИЧИЋ
Фото: Горан Станковић
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И

ма неколико година откако се „тетрис изазов”
проширио светом, али се први пут „коцкице”
склапају у Србији. На аеродрому „Морава”, у
98. ваздухопловној бригади. Ускоро ће и Дан
јединице, па су се припадници обе ескадриле, 714.похе и 241.лбае, потрудили да обрадују све заљубљенике у овај светски тренд.
Циљ је да се и на овај начин прикаже природа и лепота рада у овим јединицама. Пилоти и техничари са „Мораве” организовали су опрему коју постављају у савршеним угловима од 90 степени, како би нам представили све
оно што је пратећи део једног ваздухоплова, у овом случају „орла”.

Као да нам кажу: Ако сте се питали шта је то што
иде уз један ваздухоплов, нудимо вам наш тетрис одговор.
...
У слагању детаља помагали су и ученици Ваздухопловне академије (некадашњи „Петар Драпшин”) који су на
пракси у 98. ваздухопловној бригади.
...
У дивном октобарском дану уз „орла” се све савршено
уклопило: додатни резервоари за гориво, топ ГШ 23 mm,
лансер 128 mm „муња”, лансер БР 56 mm, скупни лансер
СН3100, ракета АГМ 65 „маверик”, и, на крају, али не и
најмање битни, комплети пилотске и техничке униформе и избациви кочиони падобран.|
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ТЕТРИС КАО СВЕТСКИ
ИЗАЗОВ
Већина зна, тетрис је једна од
најпознатијих видео-игрица
на свим платформама за
игру. Настала 1984. године,
сада се комбинује и развија
кроз „тетрис изазов”
на многим друштвеним
мрежама. Идеја је потекла од
фотографије коју је објавила
полицијска управа једног
швајцарског кантона. Затим
су је следиле и остале земље,
од Средње Америке, Европе,
Азије, па чак до далеког
Новог Зеланда. Упућенији
кажу да имамо и незваничног
победника „тетрис изазова”
– ваздухопловне снаге
Израела, барем у делу када
се говори о ваздухопловству.
Њихова већ легендарна
фотографија хеликоптера
у савршеном кругу настала
је у ваздухопловној бази
Хатзерим.
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