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ÁRAK ÉS PROGRAMOK 
£ A wakeboardpályát egy órára 2 ezer 7 0 0 

forintért lehet kibérelni. A kétórás jegy 4 
ezer 5 0 0 , a négyórás pedig 6 ezer 
5 0 0 - b a kerül. Egy teljes napra 7 ezer 
5 0 0 forintot kell fizetni, de így nincs idő-
höz kötve a wakeboardozás. Egy teljes 
nyári szezonra is lehet jegyet váltani , 
ennek az ára 1 7 0 ezer forint. Buko-
vinszky Tamás szerint az első kezdőfel-
szerelés (deszka, kötések, védőruha) 
megvásár lására 1 0 0 ezret kell költeni. 
Egy profi cuccért azonban a félmill iót is 
elkérhetik. A II. Magyar Kupa fu tamnak 
június 1 7 - é n ad otthont a kishomoki pá -
lya. A versenyen vízre száll a tavalyi év 
világbajnoka, Ékes Csaba is. 
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Extrém vízisport-pálya épült Kishomok és Kopáncs között 

Wakeboard a bányatavon 
j t i r i 

Közel ezer kutya a vásárhelyi kiállításon 

Mokka, Polli 
és Cifra a kifutón 

THM:5,85%-tól 

Egy kötéllel húzzák a vállalkozó szelleműt a tavon Fotó: Tésik Attila 

Devizahitel O Ft-os 
törlesztőrészlettel! 

Mintegy ezer eb vett részt szombaton a 
vásárhelyi nemzetközi kutyakiállítá-
son. A kedvencek között volt Mokka, a 
két és fél éves tacsi is, aki gazdájával a 
fővárosból érkezett, s a tatabányai „la-
kos" Polli, aki fajtagyőztesként térhe-
tett haza. A magyar pásztorkutya gaz-
dája, Pongrácz Péter pedig népviseletbe 
öltözve mutatkozott be Cifrával. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kicsiket és nagyokat, rövid és hosszú sző-
rűeket, azaz 147 kutyafajtát vehettek 
szemügyre a látogatók szombaton az első 
Cacib nemzetközi kutyakiállításon Vá-
sárhelyen, a Hód-Mezőgazda Rt. kiállítási 
centrumában. Közel ezer kedvenc lépett a 
„kifutóra", hogy a bírák előtt megmutassa 
magát. Persze nem hiányozhatott a ver-
seny előtti fazonigazítás sem, legalábbis a 
hosszú szőrű ebeknél. Előkerült a haj-
lakk, az ápolóolaj, no és a fésű is. Fajtáktól 
függően ki-ki egy-egy copfot is kapott a fe-
je búbjára. A rövid szőrű kedvencek vi-
szont elkerülték az alapos kozmetikázást. 
Igaz, egy kiadós fürdés azért nem ártott a 
nagy bemutatkozás előtt. 

A fővárosból érkezett a kiállításra Mol-
nár Andrea három tacskójával, Kompót-
tal, Mokkával és Szamócával. Náluk 
ugyanis az a hagyomány, hogy ételekről 
nevezik el a kedvenceiket. Andreáék két 
és fél éve foglalkoznak tacsikkal, s már 
számtalan hazai és külföldi versenyen 
vettek részt, nem is akármilyen sikerrel. 
Ennek ellenére nem igazán készülnek a 

kiállításokra - mondta -, miután a ku-
tyusok velük élnek, Andrea három gyer-
meke pedig előszeretettel nyúzza őket, 
így ez felér egy alapos kiképzéssel. Beszél-
getésünk előtt néhány perccel egyébként 
Kompót mutatkozott be a „kifutón". A 
két és fél éves kutyus rutinosan rótta a 
köröket Andreával, aki egy-egy kockacu-
korral ösztönözte kedvencét. Persze 
nemcsak a mozgását hgyelte a bíró, ha-
nem alaposan áttapogatta a kis testét is, 
hiszen az arányos felépítés is számít. 

Nemesházi Fantom Bébi, azaz Polli faj-
tagyőztesként térhetett haza a vásárhelyi 
kiállításról. A parson russel terrier kutyus 
hat hónapos kora óta jár versenyekre -
tudtuk meg gazdájától, a tatabányai Ha-
rasta Szilviától. Polli igazi szobakutya -
árulta el a hatal lány, aki szerint estéként 
egy kiadós séta is elég ahhoz, hogy kedven-
ce felkészülten szerepeljen a versenyeken. 

Nemcsak a kutyáknak, a gazdiknak is 
illik megfelelő öltözetben a bírák elé já-
rulni - vallja a fővárosi Pongrácz Péter, 
aki amerikai feleségével népviseletbe öl-
tözött, mondván: a mudi fajtájú kutyája 
mellé ez dukál. Egy magyar pásztorku-
tya mellett ugyanis nem lehet mondjuk 
melegítőben csörtetni - jegyezte meg a 
férfi. Pongráczék egyébként hat éve tar-
tanak mudikat. Nagyon értelmes, spor-
tos kutyák, akikkel napi 10 perces fog-
lalkozás után is szép eredményeket le-
het elérni a versenyeken - állapította 
meg a férfi, aki csak azt sajnálta, hogy 
Cifra nevű kutyáján kívül csupán két 
mudi mutatta meg magát Vásárhelyen. 
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Kishomok és Kopáncs határában, a 
homokbánya tőszomszédságában nem 
mindennapi látvány fogadja az arra 
járót. Óriási kötélpálya hálózza be az 
egyik tavat - amelynek vizét wake-
boardosok hasítják. Ez az extrém sport 
hasonlít a snowboardhoz, csak annyi a 
különbség, hogy nem havas hegyol-
dalon csúszik a deszka, hanem egy 
kötéllel húzzák a vállalkozó szelleműt 
a tavon. 

Most mindössze 15—16 Celsius-fokos a 
Kishomok és Kopáncs között lévő bá-
nyató vize. Ennek ellenére Kardos Viktor 
néhányszor megmártózott benne. A 
mezőtúri fiatalember nem éppen füröd-
ni jött ide: kezdő wakeboardosként néha 
a vízbe pottyant. 

Hogy mi is az a wakeboard? Egy desz-
kát csatolnak a versenyző lábára. Ezt kö-
vetően leül a tó szélére, s jó erősen meg-
ragad egy kötelet. Pár másodpere múlva 
egy villanymotorral hajtott kábelpályá-
hoz csatlakozva már hasítja is a tó vizét. 
Röviden ennyi a lényege ennek a nálunk 
még igencsak ismeretlen extrém sport-
nak. „ 

A fent említett Viktor egyik barátja, 
Szűcs József, a többszörös magyar wake-
boardbajnok hatására csatolt a lábára 
deszkát. A fiatalember kezdő, így örül, 

ha sikerül talpon maradnia, az ugrálós 
figurák még odébb vannak. 

- Öt éve űzöm ezt a sportágat. Tizen-
három évet éltem az Egyesült Államok-
ban, ott találkoztam vele először. Ez 
annyiban tér el az európaitól, hogy ká-
belpálya helyett motorcsónakkal húz-
zák a wakeboardost. Kint az óceánon 
rengeteg a hely, a benzin is jóval olcsóbb, 
mint nálunk - magyarázta a kishomoki 
pálya, teljes nevén a Sun City Wake-
board Vízisí Centrum egyik alkalma-
zottja, Pricz László. 

A tengerparti hangulatot árasztó 
sporttelep első ránézésre igencsak furcsa 
látványt nyújt a homokbánya és a ta-
nyák között. A kerítéssel körbevett terü-
letre tévedő nagyon nem is tudja, hová 
került. A parton felépített bár, zuhany-
zók, öltöző és vizesblokk egy strandra 
emlékeztet, de a tó fölött húzódó kötél-
rendszer nem szokványos. 

- Eddig a Balatonra, a Velencei-tóra 
vagy a fővárosba kellett utazni, ha hó-
dolni akartam ennek az új szenvedé-
lyemnek. Üzlettársammal közösen 
ezért úgy döntöttünk, megépítjük a 
dél-alföldi régió első wakeboardpályáját 
- mesélte az egyik tulajdonos, Buko-
vinszky Tamás. A 28 éves szegedi fiatal-
ember szerint ez nálunk egyelőre még 
rétegsportnak számít. Elsősorban a fia-

talokat érdekli, de akad egy-két idősebb 
wakeboardos is. Pedig semmi előkép-
zettség nem szükséges hozzá. Az úszás-
tudás se kötelező, mivel mentőmellény 
nélkül senkit nem engednek be. 

Három oktató ingyenesen megmutat-
ja az alapokat, aztán már lehet is vízre 
szállni. Csak vízálló, speciális ruhát kell 
hozni, a többi felszerelést helyben lehet 
bérelni. 
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