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, NyHvan erre emlekezett szll-
vasvaradon Ferjansz Attila es
navtgator-tar-sa. Zsemberi Jeno.•
amlkor- nekivagtak- a sorompo
mogott kezdodo 38 kilometer-es
szakasznak. Ezt a mindvegtg
kanyar-gos es keskenv utvona-
Iat 25 perc alatt i{eliett lefutni.

A ••civil" ember ta.an azt
mondja enre: semmL De nem igy
amt Amit m! Iatturik a rezer va-
:tumban, az [gerris volt va.arm.
lI1egpedig egy mer-eaz szagul-
das, lcerneny hare a tized- es
szazadmasodpercel{crt. vtuam-
gyors sebessegvattas. ker-ekcsi-
kor-gas. csuszas es. minden
egyeo, ami hozzatartozlk ez. au-
tover-senvaeshez. Persze, .eddlg .1S
sok minden tor-tent, arm g ida ig
eljutottak a gepkccstk. 9 c itsza I
Az etso !gazi eropr6bara Vi- -es raJ szamlua

segr ad koze!eben, a Pap-r-ete n I
kar-ult SOl'. Szegeriy sved\ Hans fut6, csodaiatosea» S2A~P BiIIIW·je
Hansson Por-sch eja ermondhatja. azt a "tisz<teletJ.eneeget" kove tte
hogv e llente tes iral'lyban ha lad- el , hogy ..k''lJlap'', Blctve sapka
ni - ki sse kockazatos do.og. nel kul er-kezent Budapestre. Megr
Jllfert ezt tette a Porsche, Igy! hOZlza az olajt,a'rta,ly aaplcaja ve-
Hansson nvomban tizper-ces ,ke- szett el. s ez a ,I~is sernmiseg
sassel kezdte az 1659 ktlome te- mag SZli'lv~sval'ad[l,al ie er-osen
res vers~nyt: A JengyeJ autosok rnegkeser-itette 'a ver-senyzok ele-
nem tettek k1 magukat eff'ele te- tet, Hiaba k!vanta.!{ aZ otajsapkat
vedeseknek. mert a BMW-s ZlSZ- leuacoplasattal helyettesiteni, a
kowszld igy szolt tarsai:hoz: g6zoJg6 o!.aj nem 60kat bederrtett

r-a. igy az egesz motor-hac olajban
rur-dott.

Vasarnap, 1969.auqusztus 31. De mi is torten~ a reeervatum-
ban?

I
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Sved versenyz6 nemet kecstvat, bees; rendsaammat - maqY<2r foldon tevedt el. Hans Hans- \
sont meqtref<ifta a Pap-r et, Rossz ininyba hajtott, s Pcr sche java' naqy kesessel fofytatta a
versenyt. HaI1$sont a Gellert rak parton a r-ajt pilfanataban abra zolja kepUnk. (MTI Foto, Szebel- •

Jedy Geza fe'l'V.)

- A rajt utan aIljunk teIre, A re:reI'Vatum ••tillk>l1t>f sz<>m-'
var-juk meg ez egyjk magyar-t, baton sokan rnegrejtettek. Ne-
aztan hez volt ezt p61d';ul m.e,gfejte-

nie a 120 kilos Mester- Istvan-
nak, alci 650-es Steyr-Puchban!
.
gyakron e.rez.te fejen a koosi te-I
tejet, A ..titkot: megf'ejtette

6 esak iemeri a terepet. Nem csa.knern _ valamennyt magya·r
i·gaz? verisenyzo, az. NDK-sok, a "'en--I
rgy tartent, hogy a Renautt- gyoel>ek, jugosztavok <'is osz~a-I

Gordonivad raj-tolt magyar Jan- a{ok IS. De me,gfeJtette Szabo I
cso, Rusanyak kettost sztnte egy ILasz.lo es m-avigatoe-a, sajat r'la,
..I<?nv?j:' varta: A magyar kettos Peter- is. Peter volt egyebl{'ent
mar tuljutott Vtsegr-adon , es mar a mezony leg:fi-8Jta!abb ..mit-
athaladt Budapesten ElZl Arpad- fahrere"
htdon is, amtkor- a jo kedeJyii . . " . .
Ruszrryak Istvan krjelen tette: I A ••titok : a kucsi felet!li
- Jo heoo lenne, ha most kt-

menm.ernk a l'iJgIe;tbe.s 61k csak t 1° I
I
jormenek utanunsc. e Jes ura om.

b k #. k ~ I ' Jamoso nevetett, k·itetre a hid:..U OSlsa VISeeseo aljaban aa mdexet bIa.Jre, aztan Csa.k 19y tmdtak a 31 1-,.-i1ome.,
megjegyezte: teres osvenyen hetvenes aDJa-i

Talan bosszusak is ten- got lcipr-eselrn a versenyeek.
Ho,gy ez raraszto volt? Lg>en.1

nenek, hogy reggel fel hetkor- Lam, Kar-acsonyt ZoItan seg-i.
meg mines nystva a Vidampark. toje, Dobi Denes a rrvugodt be- :

Am a hid atatt mas is torremt. tonon mely a1-omba szenderUlt,'
s meg a szaeas, szazhtiszas at-

Kelemen Ferenc, akli egy llj Pols- lag sem zavarta a.mat. Eberse.
ki-Fiatta·1 aNt vorsenybe, aokmt gere bizony nagy szukseg lesz
cser elt. Nem tehetett mast, mi- ejjel, a masodtk nagv szakasz-
uban verseny kozben beazott a ban, s a harminchataras VeT· I
cipoje. seriy utotso percetben is.
- Leesett belill a hiiWvezetek

gumija, €I ammyrna meglepodtem.
bogy mar azt hittem, kigyulladt
a kocssm, A vegen megrs "vi zol-
toker-t" akar-tarn k,ialtani, mert,
szn.nbe elOntotte a ko.csit a vrz.
Az osztr-ako'k

. Szilvasvarad ceodaszep rezer-
,vatumaban nem volt baj a kts-
es nagyvadak ••rutomuvevet".
ugy szedtek a labukat, mintha
puskacso elol futottak volrra, Pe-
dig ceak egy szamukr-a teljesen
artalmatlan epizodnak lehettek
ijedt tanui. A Cor-datic-r-al.ye el-
s6 napi 831 lcilometer-es utvona-
la erintette ezt EI mesebe ill0, es
bekes videket Is. A r-ezer-vatum
ar-nvas, keskeny utja regen P01'-
zott armylna.. mint szornbaton.
Me.g hajnalban a Duna-pe r-ton.

masre: cr-avat ejfel utan a ver-
senybir-ak figyelmeztettek a ver-
senyz6ket: .
- 'Ket rezervatum szerepel

az elso szakaszban, mmdketto
titja veszelyes, Ajanlatos

.ragadjunk ra.
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