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                                                                       A 2018-as évről  

Tisztelt Klubtársaim, 

A mai napig nem felejtettük el a bázisunk elvesztését. Utoljára éppen a napokban jutott eszembe 

milyen kitűnő utánpótlás nevelő szövetségi központ válhatott volna belőle.  Kényszerítettek, hogy ezt 

felejtsük el, de mai napig hiányoznak azok a klubtársaink, akik máshol voltak kénytelenek helyet 

találni. Mi végül is az előre tekintést választottuk így klubunk „újkori” életének egyik 

legkiemelkedőbb évét zárjuk ma. Terveink többségének megvalósítása sikert hozott. 

Rendezvényeink, versenyeink jól sikerültek, szakosztályink is szépen dolgoztak.  Pályázataink révén a 

veszteségek elkerülésével valósult meg az Antik EB, szépült a körpályánk és Ferihegy3 repterén is 

vígan pöfög a fűnyíró traktor. Nézzük részletesebben. 

MMSZ pályázataink: 

Három pályázatunk valósult meg a beadott négyből.  

 A körpálya építési munkálataink folytatásához kértünk és kaptunk 400 eFt-ot, melyből a termő talaj 

vásárlást, talajegyengetést és az újra füvesítést oldották meg körrepülőseink, Btindzik Laszló 

gépesített csapataival közösen. Reményünk van rá, hogy ebben az évben a körrepülő OB-t már itt 

rendezzük. A szövetség vezetésének szívós munkája lehetővé teszi, hogy a körrepülőinknek már nem 

kell légtér engedély. 

Az Antik Modellek EB lebonyolításához is kaptunk segítséget 330 eFt értékben, melyből a díjakat, 

nyomdai anyagokat, zászlókat és más technikai eszközöket tudtunk vásárolni, ami nélkülözhetetlen 

volt a lebonyolításhoz. Külön köszönet ebben az ügyben Bognár Géza barátunknak aki a 

pályázatírásban is nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. 

A Ferihegy 3 csapata részére egy fűnyíró traktor vásárlásához is kaptunk 280 eFt támogatást, ami a 

csapat részéről nem kis önrésszel megtoldva, végre megoldotta a nem kis méretű terület rendben 

tartását. 

A negyedik pályázatunk nem teljesült, mert nem találtam hozzá partner iskolát. Sikló modelleket 

szerettünk volna egy iskolai technika órára bevinni. Ma már olyan komoly projektet vállal magára, aki 

ezzel szeretné segíteni az utánpótlás nevelést, aminek egy tört része csak a modellek megépíttetése. 

MMSZ kapcsolataink: 
Összességében óriási fejlődés, hogy Szövetségünk elnöksége megadta a lehetőséget és a pénzt  

ezekre a nemes ügyekre. Újkori modellező történelmünknek egy igen jelentős állomásához 

érkeztünk, amikor a honlapon mindenki számára nyitott módon, összesen több mint 8 millió forint 

került be a mozgalom vérkeringésébe. Nagy előre lépés, hogy olvashatjuk végre az elnökségi ülések 

határozatait is- néhány hónapja. Jól indult az MMSZ  Facebook szerepkése is a nyílt oldallal és a 

népszerű Történelmi Archívum csoportban. Nyílván számos dologban szükséges még a fejlődés, de az 

már biztos, hogy az új elnökség jó úton halad. 



Antik Modellek XVI. Európa Bajnoksága, Jakabszállás 
Kiemelt rendezvényünk során bebizonyosodott, hogy klubunkban még nem halt ki az összetartás és 

segítség adás szelleme, ami a modellezőket mindig  is jellemezte.  Nekem mint főrendezőnek 

nélkülözhetetlen volt, ugyanakkor nagyszerű érzés is, hogy számíthatok a csapatunkra, amikor 

konkrét munkát kell végezni.  A 18 fős rendezői gárda kétharmada volt BPMSE-s. Mindenki szuper jó 

munkát végzett. Nem feledkezhetünk meg persze a más klubokból érkező rendezőtársainkról és 

szponzorainkról sem, akik mind hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez. Itt kell megemlítenem az 

MMSZ elnöksége mellett, Vihari Balázst aki a Renault képviseletében összesen 300 eFt támogatást 

nyújtott, vagy Tóth Imre sporttársunkat, aki a nyomdai anyagok, áron aluli elkészítésével, a zenekar 

megszervezésével, a „csoki támogatók” beszervezésével és még számos módon segítette munkánkat. 

Egy jól sikerült  EB nem azt jelenti, hogy nem csúsztak be hibák, amikről szintén illik beszélni. Nem 

volt megfelelő a hangosításunk, ami egyértelműen a szerény költségvetésnek köszönhető. Nem volt 

megfelelő minőségű a műszaki vizsgán használt pecsétünk., mert időhiány miatt nem készültek el az 

ide megrendelt matricák. Megosztó volt, hogy szolidaritásból megengedtem a Katalán zászló 

használatát, mert kifejezésre akartam juttatni megértésemet az autonómiáért küzdő Spanyol 

versenyzőtársunknak.   A hibák szerencsére nem akadályozták meg, hogy ne érkezzen rengeteg 

elismerés  a résztvevő országokból, már a verseny alatt és utána is. Ritka az az EB amikor bírók a 

versenyzők kedvenceivé válnak mint, ahogy nálunk történt. Tótné Török Vivien, Tóth Norbert, Rábel 

András és Verőczey Gábor. valamint  Fidrich András és a komplett műszaki bizottság vált közkedvelté. 

Klubunk versenyzői is helyt álltak az időjárás által jól megnehezített versenynapokon. A magyar 

csapat összesen megszerzett kilenc érméből hatot klubtársaink szereztek meg. Berkó György egy 

ezüst egy bronz, Kornó István egy ezüst egy bronz, Gelencsér Kálmán egy ezüst és jómagam egy 

bronz érmet  nyertünk. A magyar csapat, mint tudjuk bronzérmes lett. Ezúton is gratulálunk 

érmeseinknek. Különösen szép színfoltja volt az EB-nek, hogy klubunk szeretett doaenje Míg Pál, aki 

96 éves, gyönyörű modelljét a Hattyút, Zih Dávid barátunknak adta versenyezni, aki a rangos 4. helyet 

szerezte meg a modellel a vitorlázó kategóriában. 

Versenyeink, rendezvényeink: 
A klubban a legerősebb az Antik versenyág jelenléte. Éppen ezért nem csoda, ha két verseny 

rendezését is vállaljuk minden évben. A Tavaszi Antik Kupa és a Tóth Mihály Emlékversenyünk jó 

időben, rendben lezajlott.  A versenyek gazdasági egyenlege abszolút Forintra pontosan adják ki a 

null szaldót, az amúgy alacsony nevezési díjak miatt.  De nem baj ez, mert amilyen szerények a 

körülmények, olyan magas a szakmai színvonal és a barátságos a hangulat. Ezért is gyarapodunk 

minden évben új tagokkal. Az antik szakág vezetőjeként elmondhatom, hagy a BPMSE a legnagyobb  

létszámú és legeredményesebb klub  ebben a szakágban, 2018-ban is. 

Modellező Tábor Kunszentmiklós 

A csepeli klubbal közös, igazi nyaraláshoz hasonló, barátságos rendezvényünk hosszú évek óta ez a 

tábor. Valódi csapatépítő, ahogy ma mondanánk. A mackónacinál elegánsabbat fölvenni büntetendő. 

A sátrakban több a modell, mint az ember, de mindkettőből az összes fellehető típus megtalálható. 

Van a törzsgárda és mindig jönnek újak. Semmiféle kötelezettség nincs, csak a biztonságot kell 

komolyan venni. Mindkét klub szabadidős modellezőinek legkedvesebb rendezvénye volt tavaly is és 

lesz reméljük  jövőre is.  



Régi Rubik Repülők VI. Találkozója, Esztergom 

Ebben az évben is jól sikerült rendezvényünk több repüléssel örvendeztette meg a résztvevőket. 

Ezúton is köszönet Balázs Sándornak és Gabinak, hogy vállalták a vontatásokat. Tokodi Zoli 

Commodorja szép repüléssel mutatkozott be. Népszerűek voltak az előadások és Révy Laci repülése a 

Cimborával is emelte a rendezvény fényét. 

AmperParty 2018. 

A Ferihegy 3 csapat rendezvénye kiemelkedően népszerű volt idén a résztvevők és nézők számában 

egyaránt.  Már-már nyugat európai színvonalú startokkal minden géptipus bemutatkozhatott a 

szabadidős műfajból, gyönyörű jet bemutatót is láthattunk.  Érdekes színfolt volt Szekeres Nándi hab 

versenye is. Antikban Pásztor Gabival mutattuk be a nagy Pelikánt és gyönyörű Táltost. Tornyai János 

és lelkes csapata nagyon kitett magáért előkészületekben, szervezésben, vendéglátásban egyaránt. 

Egy nagyon jó hangulatú kitűnő rendezvény volt, ahol most  Hársfalvi Pál elnökünk kitűnő 

műsorvezetőnek bizonyult. 

HeliWood 2018 

Lelkes kis csapatunk részt vett Alsónémediben az idén is jól sikerült nemzetközi helikopteres 

találkozón. Az első pillanatban nagyon különböző két műfaj képviselői kölcsönös érdeklődéssel 

figyelték egymást és talán éppen ezért számos elismerést hozott számunkra az itt bemutatott antik 

és Rubik modelljeink, mint ahogy mi is csodálattal néztük a fergeteges helikopter startokat. Talán 

mellékhatásként ebben az évben egy hat fős helikopteres csoporttal bővül taglétszámunk. 

Klubélet a hétköznapokban 
A klubhelyiségünk szűkösen,de jól szolgálja hétköznapjainkat. A keddenként lejáró törzsgárda kitart, 

csak az nagy vágyunk, hogy többen látogassatok le keddenként, mert az elektronikus kapcsolattartás 

soha nem fogja felváltani az értékes emberi kapcsolatokat, melyekre mindannyiunknak szüksége van.  

A 2018-as évbúcsúztatónk 

Jól sikerült, ami ékes bizonyítéka, hogy fontosak a találkozások. Külön köszönet Szécsi Imre 

Sporttársunknak a kitűnő kisfilmek készítéséért és vetítésért. 

Vitorlázó pilótáink 

Ebben az évben létszámban gyarapodott a csoport Zih Dávid sporttársunk vitorlázó repülő képzésben 

nyújtott jó teljesítményével már a szakszolgálati engedély előszobájában van, Farkas hegyen.  Bors 

Gábor vitorlázó műrepülő képzésbe kezdett Szatymazon, amihez gratulálva ,kitartást és erőt 

egészséget kívánunk. Salamon Árpi egy KA-6-os felújításába kezdett, amely egyedi sárga törzsével 

gyönyörű repülőgépnek ígérkezik. Vontatható modellben is szerzett egy 3 méteres KA-6-st, amit 

remélhetően a nyáron már láthatunk repülni. 

Légtér engedélyeink 

Három „tartósan használt” légtérengedélyt igényeltünk és kaptunk meg gyakorlatilag egész évre. 

Alsónémedi, Veresegyház és idéntől már Ferihegy3 is. Kitűnő a kapcsolat a Légtér.hu vállalkozással, 

személyesen Török Áginak jár köszönet a figyelmes precíz ügyintézésért. Két valóban eseti légtér volt 



még sikeres. az Antik EB Jakabszállás és Alsónémedi Heliwood. Mindkettő ugyan az utolsó pillanatban 

érkezett meg, mert a minisztérium láthatóan nehezen birkózik meg a feladat nagyságával.  Van 

remény a könnyebbítésre, de még senki nem tudja pontosan mi fog történni. 

Ez évi legfőbb feladataink 
1, Az MMSZ versenynaptárban is szereplő 5  versenyünk illetve rendezvényünk magas szintű 

lebonyolítása: 

-Tavaszi  Antik Modell Verseny  Alsónémedi 

 -Modellező Tábor Kunszentmiklós 

-AmperParty Ferihegy3  

-Régi   Rubik Repülőmodellek Találkozója  Esztergom 

-Tóth Mihály Emlékverseny  Alsónémedi         

2, Utánpótlás nevelésben újra nekifutunk a lehetetlennek és iskolákat keresünk fel ,akik talán 

partnerként tekintenek ránk.   

3, MMSZ pályázaton kérünk támogatást az utánpótlás nevelési feladatokhoz. 

Pénzügyi beszámoló előzetese és a 2019-es pénzügyi tervünk. 
A lényegnél kezdve:  Arany tartalékunk ebben az évben nem csökkent.  Azért szép eredmény ez, mert 

lebonyolítottunk és megfinanszíroztunk kb. egymillió Forint értékű projektet, egy komplett EB-t úgy, 

hogy a klubkasszából emiatt egy forint sem hiányzik. 

 Az Antik EB. költségvetéséről :  Az EB nem volt veszteséges, mert a befolyt támogatásoknak 

köszönhetően, mintegy 30.00,- Ft nyereséggel zártuk a rendezvényt. A teljes költségvetés  ~ 2 mFt 

volt, ami 135 versenyzőnek biztosított korrekt verseny körülményeket  13 kategóriában egy héten 

keresztül.( A versenyzők és kísérőik szállás étkezés ügyeivel nem foglalkoztunk.)  Kiemelendő, hogy 

a 18 fős bírói gárda a szálláson és félpanzión kívül semmilyen más juttatásban nem részesült, mégis 

magas szakmai színvonalon, kitűnően, közmegelégedésre dolgoztak. 

 Nagyon nagy köszönet  mindenkinek az 1 %-ok hozzánk irányításáért, melyből idén 150.000,-Ft folyt 

be. Mindenkit kérünk folytassa ezt az áldásos tevékenységét, mert nagy szükségünk van rá! 

Pénzügyi tervünk 2019-re: nagyon egyszerű. A túlélés igénye fogja jellemezni ezt az évet is.  Nagyon 

fontos, hogy tartalékainkból  minél kevesebbet kelljen ehhez  elhasználnunk.  Nem mondunk le 

pályázatok útján történő támogatások megszerzéséről, elsősorban a fenntartási költségeink 

csökkentéséhez és az utánpótlás neveléshez. 

Zárszó: Érzékelve, hogy milyen sokan szeretnének egy klub és MMSZ tagságot igazoló kártyát, Pásztor 

Gabival elhatároztuk, hogy készítünk és elpostázunk egyet mindenkinek, aki a klub és MMSZ tagdíját 

rendezte 2019-re. 

Budapest 2019. január 12. 

Török László Klubelnök 



 

 

 

 

 

 

 

 


