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„Mi modellezõk, hogyan jutottunk eszébe? Fõleg ennyi év egy modell elkapta és sikeresen „lovagolta meg”, akkor a hat 
után? – kérdezte tõlem Apavári György, az egykori MHSZ perces idõhatár bõven megvolt, de az is elõfordulhatott, hogy a 
Modellezõ Klub vezetõje. Elmondtam, hogy készül egy könyv, repülõmodell csak kilométerekkel távolabb ért földet. Egy-egy 
kiadvány az 50 éves Mûvelõdési Házról, és írásomban õket is modell típus elkészítése után következett azok kipróbálása. 
meg fogom említeni, hiszen ott, szinte leltárba voltak véve. Míg Repülõtér híján kifutó, felszállópályának megtette az ún. 
Gyuri bácsit a látogatásom, addig engem az lep meg, hogy a Gulyagyep is, azaz, ahol a békés és jámbor tehenek legeltek a 
vezetékneve ellenére születése, 1936 óta tõsgyökeres város szélén, Tiszagyenda felé menet.
kunhegyesi. Mivel a modellezõk sportszövetséghez tartoztak, hasonló 

Egykoron a jelenlegi 5-ös teremben az MHS (Magyar módon voltak versenyeik, mint más sportágakban. A 
Honvédelmi Sport Szövetség) majd késõbb ennek jogutóda a kunhegyesi modellezõk számára a megyei bajnokságokon 
MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) égisze alatt mûködött történõ eredményes szereplés szinte kötelezõ volt, amelyeket 
Apavári György vezetésével a modellezõ klub. „Budapesten többször megnyertek. De több alkalommal eljutottak az 
1953-tól 1957-ig voltam vitorlázó repülõ, majd miután '57-ben országos bajnokságra is, amely fantasztikus teljesítmény volt 
haza jöttem, a VIZGÉP-nél kezdtem el forgácsolóként dolgozni. egy vidéki fiatal részérõl. Részt vettek a srácok úttörõ 
Szabad idõmben én már foglalkoztam vitorlázórepülõ és olimpiákon is, Zánkára nyáron állandó, visszatérõ vendégek 
vitorlázó hajómodellek készítésével, amelynek természetesen voltak. A sportágon belül a versenyzõket minõsítették, I. 
híre ment. 1960-ban felkértek, hogy szervezzek meg egy osztályú a minõsítést ért el Varga György, Türmer József, Bagi 
modellezõ szakkört iskoláskorú gyerekek részére. A szakkör, András, Szabó Miklós (Puci) és Kiss Csaba, aki késõbb 
majd késõbb a klub több helyszínen folytatta a tevékenységét. A helikoptervezetõ lett. A felsoroltak gyerekként kezdték a 
székelykapus kultúrház hátsó részén lévõ épületben kezdtünk, klubban, és felnõtt korukban is folytatták mind a modellépítést, 
majd a községi lóistállónál (volt GAMESZ) kaptunk egy mind a versenyzést.
helyiséget. Az új mûvelõdési házba 1965-ben költöztünk át, ahol 
a '80-as évek elejéig biztosítottak számunkra helyiséget. Végül a 
Kossuth út és a Petõfi Sándor utca sarkán lévõ volt MHSZ 
épületben fejezte be a Klub a pályafutását 1991-ben.” Senki ne 
gondolja, aki még csak képrõl látott a Gyuri bácsi és „fiai”által 

Bagi András: „Mire emlékszem? Vitorlázórepülõ modellekkel 
eljutottunk több országos bajnokságra is, hirtelen Dunakeszi és 
Pécs jut az eszembe. Nagy eredmény volt ez, sok nagyvárosi 
modellezõ klub nem mondhatta el ezt magáról. Még katonaként 

elkészített modellt, hogy azt egyszerû volt megalkotni. A is részt vettem versenyeken a honvédség csapatában. Legjobb 
gyerekek fokozatosan tanulták meg a modellépítés eredményem? Hajómodell versenyen többször voltam megyei 
mesterfogásait, amelyek nem nélkülözhették a modellépítõ bajnok. Mint tudod, Jutka – a feleségem – szalmafonó, ez fõleg 
kézügyességét, szorgalmát, kitartását és rendkívüli türelmét. téli elfoglaltság. Míg õ elfoglalta magát ezzel a tevékenységgel, 
Hogyan lett valakibõl modell-építõ? Végig kellett járni, de én visszaszoktam a modellkészítésre. Rádió távirányítású 
inkább dolgozni egy bizonyos „szolgálati utat”, katonai nyelven segédmotoros gépeket építek, felküldöm úgy 100-150 méterre, 
mondva. Nem sorolom fel azokat a szinteket, amelyeket ha szerencsém van és elkapok egy egészséges termiket, akár 
leküzdve jutottak el a gyerekek odáig, amikor közönséges fenyõ órákig is „repülünk” a gépemmel. Szép idõk voltak azok régen, 
fûrészáruból lombfûrésszel vágták ki, reszelték, csiszolták és jó társaság.”
alakították ki a profilt, majd a szárnyat ún. japán papírral vonták Szabó Miklós: „Én még a régi kultúrházban kezdetem el 
be, majd ceylon-lakkal ragasztották le, amely feszességgel látta Apavári Gyuri bácsinál a modellezést. Volt az udvar végében 
el a papírt és jelentõsen csökkentette a légellenállást. Ez utóbbi egy helyiség, ott lehetett tévét nézni, pingpongozni, mi pedig a 
nagyon fontos volt, hiszen versenyeken a modellt ötven méter hátsó részében készítettük a modelleket. Az évek során nagyon 
magasra kellett feljuttatni, az erre a célra használt zsinór a jó csapat verõdött össze, úgy emlékszem, hogy talán én voltam a 
vezetõkampóról leakadt és amennyiben a modell hibátlanul volt legidõsebb közülük, amikor már az új mûvelõdésibe költöztünk 
megépítve, valamint az idõjárás is kegyeibe fogadta a át. Sikerek? Nagyon bennem maradt egy salgótarjáni verseny – 
versenyzõt, akkor minimum 360 másodpercet, azaz hat percet jártuk mi az országot bajnokságról bajnokságra. Egy gyönyörû 
kellett a levegõben töltenie. Fontos szerepe volt a modell serleget hoztunk haza csapatban, úgy emlékszem, hogy Bagi 
levegõben való maradásában a termiknek, amely Bandi, Gyuri bácsi, Kiss Csaba és én alkottuk a csapatot. 

 Ha ezt Emlékszem, a repülõgép balsafából készült, japánpapír 
a környezõ 

levegõhöz képest melegebb és ezért emelkedõ légtömeg.

Volt egyszer egy Modellezõ Klub
1960 - 1991
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