
Ahhoz, hogy itt egesz even at biz-
tonsagosan mukOdhessen a szemely
legi forgalom, egy 1200 meter hosszu
es atla~ 40 meter szeles fix burkolatu
kifutapalya megepitesere lenne szOk-
seg, ami viszont milliardos beruhazas
fOggvenye,

Jelenleg az egyebkent mezogaz-
dasagi megrendeleseket teljesito AIR
SERVICE RepOlogepes Szolgalat in-
dft l'a a belfbldi. valamint -heti ket al-
ka ommal -ungvari jaratokat.

Szinte csaladias a hangulat. ahogy
a fekete-sarga emblemaszfnekkel jel-
zett kis fogadaepOletbol gyalog lep-
kedOnk a zbld gyepen a kOzelben alia
gephez. Tizenket utas fer el kenyel-
mesen egyszerre. akiket minden utor
az egyenruhas utaskiser6 es egysze
melyben szerelo. valamint a pilata
utaztat, Megindulunk, lassan guru-
junk, maid a hangarakhoz erve eszre-
vetlen belesiklunk a kek egboltba es
latjuk, ahogy szinte elveszik alattunk a
varas,

Hetente, hetfo. szerda, pentek:
negy repOlesi fo iranyba indulnak reg-
gel es delutan ugy a jaratok. hogy in
BudaOrsOn csatlakoznak egymashoz,

Egyelore bizonyara kevesen tudjak
ezt a szolgaltatast megfizetni. azon-
ban varhat6an a vonalhal6zat nOve-
kedesevel az utazasi igenyek nOve-
kedni fognak es az Ozletembereken
kivOI egyre tObben fogjak a legi
kOzlekedest igenybe venn!, Mert nem-
zeti szintu hazai repOlesre szOkseg
van, sot szOkseges a szomszedos
magyar nyelvterOfetek legi bekapcso-
lasa is!

Az 1940-es evek legelejen mar be-
kapcsol6dott a menetrend szerinti le-
gi kbzlekedesbe a Budapest terOleten
leva, de helyrajzi tekvese miatt "Buda-
6rsi"-re keresztelt repOloter.

Londonb61 Amszterdam-Berlin-
Becs erintesevel este erkezett meg a
repOlogep, maid miutan az utasok ki-
szalltak es beutaztak Budapest lege-
lokel6bb szallodaiba -ponyvavalleta-
kartak a legi jarmuvet. Masnap nem
tul koran, vagy tizenegy 6ra tajban
indult kipihent utasaival tovabb Szalo-
niki-Athen tele. Ez volt az els6 igazan
kontinentalis jaratunk.

A II. vilaghaboru ulan a Ferihegyi
repOloter megnyitasaval mindinkabb
visszaszorult repOloterOnk jelentose-
ge. Manoverezesi szempontb61 ked-
vezotlenebb a Buda6rsi repOloter tek-
vese, amelyet nem ellensulyozott az
gem, hogy a varosk6zponttol viszont
lenyegesen k6zelebb talalhat6.

Idoben most nagyot ugrunk es az
idok6zben teljesen megszunt belt61di
polgari le~i k6zlekedes igen hosszu
szOnet utani ujb61i megindulasanak
lehetOnk tanui, ha ellatogatunk varo-
sunk deli hataraban lev6 "Iegi kik6t6"-
h6z.

Termeszetesn jogosnak tunik a bu-
da6rsi polgarok telelme minden, a re-
pOlest bovito t6rekvessel szemben,
de engedtessek meg nehany alapve-
to teny telvetese.

Az atlag helyi lakos elott 6sszemo-
s6dnak a berepOlesek, a murepOle-
sek ketsegkivOI zajos mivoltja az
utasszallit6 kis~epek napi nehany-
szori tel-Ie szallasaval. Tovabba a vi-
lagkiallitassal kapcsolatos bovites is
aggodalmakat kelt. Kertesz Istvan


