
Hírek

Ősszel érkezett a hír, hogy Szabadkán elhunyt 

Vujics Marko

modellező barátunk. Az F3B kategória versenyei során 
ismerkedtünk meg. Első Bled-i versenyünkre ő szerzett szállást, 
Szabadkáról együtt utaztunk, velünk volt egész idő alatt. 
Rendszeresen átjárt a Kecskeméten, Kiskunfélegyházán 
rendezett versenyekre. Amikor F3B Európa bajnokságot 
rendeztünk, Ő volt a zsűri egyik tagja. 
Hiányozni fog, amíg csak emlékezünk rá. Nyugodjék békében.

A magyar modellezés 2009-ben ünnepel(het)i 100. évfordulóját
Erre az alkalomra készíteni (tervezni) kell(ene) egy emblémát 
(logot) amelyik megfelel(ne)

Emléklapra
Kicsi és nagy matricának
Levélborítékra
Trikóra
Emlékérem készítéséhez
Postai emlékbélyegzőnek
Plakátra

Annak érdekében, hogy ezekre mind használható legyen, előnyös 
lenne a kör alak. (Ilyen volt az 1995-ös VB emblémája.)

Legyen benne az MMSZ embléma. (Mellékelem, hátha valaki 
nem ismeri.)

Új ország jelzések:
Szerbia (Montenegro nélkül) új kódja: SRB
Macedonia (MKD)
Montenegro (MNE) és Moldova (MDA) jelentkezett, a következő 
FAI ülésen veszik fel.

Maximum 7 mm-ig miniatűr (modell-) alkatrészek esztergálását 
vállalom rajz alapján
Maczkó Oszkár
2100 Gödöllő
Kőrösfői u. 8.
Tel: 28-432 671 (20 óra után)

2007-ben mindkét magyar világ-kupa versenyen lesz F1H 
kategória is!

Üdv Mindenkinek!
Itt Liszek Zsuzsi - Borsod Megyei Repülő Klub, Miskolc.
Örömmel értesítelek Titeket (a könyv szerzője - Csorba Laci bácsi 
nevében), hogy megjelent klubunk történetének 2. kötete - mely 
az 1950-1975 közötti, miskolci repülés életére vonatkozó 
időszakot dolgozza fel - A MISKOLCI SPORTREPÜLÉS, 
EJTŐERNYŐZÉS ÉS MODELLEZÉS TÖRTÉNETE címmel.
Kérlek Titeket, amennyiben van a klubotokban rá érdeklődés, 
rendeljétek meg tőlünk, s jelezzetek vissza nekem legyetek 
szívesek.
Pár nap múlva bolti forgalomban is kapható lesz ugyan
(hozzávetőlegesen 3000 Ft-ért); de repülőkluboknak Laci bácsi 
2000 Ft- os árat határozott meg egységesen.
Előre is köszönjük!
Üdv: Liszek Zsuzsi

Kedves - Hármashatárhegyen repítő - Sporttársak! 
Az MMSZ megbízásából a BME klub tagjai: Reé István és Bognár 
Géza tárgyalt a HHH reptér parancsnokával. A megbeszélés 
végig barátságos és konstruktív légkörben zajlott le. Minimális 
eltéréseket fogalmaztunk meg az általatok is ismert 
szabályzathoz képest. A végleges szabályzat főbb elemei: 

1. Kötelező MMSz és klubtagság (és az ezzel együtt járó 
biztosítás.)

2. Biztonsági vizsgához kötött reptér használatra feljogosító 
kártya kiadása.

3. Reptér használati díj: 1000 Ft/év, autós behajtás 5000 
Ft/év.

4. Egyéb légi járművek megközelítése: 100 m.
5. Spirálozás tilos a lejtőn.
6. 9 fánál és hangárnál leszállójel használata.
7. Frekvenciatábla a Mária hangár falán.
8. Az odatévedő alkalmi modellezőket betereljük a szervezett 

modellezésbe (ugyanezt teszik a maguk embereivel a 
paplanosok).

Bognár Géza és Reé István még decemberben leteszik a vizsgát. 
Ezután ők szervezik a további vizsgáztatást. Nagyobb tömegű 
vizsgáztatást februárra tervezünk, hogy március elejére kiadható 
legyen a kártya. 
A jelenlévő sárkányos és paplanos vezetők nagyon nyitottak 
voltak, ugyanúgy, ahogy mi is. A legfontosabb az, hogy 
kommunikáció legyen a szereplők között: ha kiérünk a reptérre 
köszönünk egymásnak, tájékoztatjuk egymást aznapi repülési 
szándékainkról és figyelünk egymásra. (Nem anyázunk.)

A közelmúltban történt balesetek miatt egyre több klub foglalkozik 
szabályzat(ok) készítésével, hogy megelőzzék a hasonló 
eseteket. Ha egy példa ebben segíthet, nézzétek át a 
swabmüncheni aeroklub szabályzatait. Kiindulási alapnak, egy 
példának jó lesz. A német szabályzatot kell lefordítani.

http://www.msv-smue.de/Platzordnung.htm

2007-től a kis kategóriákkal is lehet I. o. minősítést szerezni. Az öt 
start összege alapján alatti rovatokba az I. o. oszlopba - ahol 
nincs semmi - 600"-et kell beírni. A serdülők részére 3 start 
alapján megállapított szinteknél nincs változás.

Új modell-bolt nyílt Budapesten: Elérhetőségeink
SYL-KA Modellsport Team: 
Szilágyi Csaba és Katona János 
Címünk: 1146 Budapest, Dózsa György út 29.
 Az Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út sarkánál.
A felvonulási téren (50 m) a parkolás ingyenes!
Telefon: 06-30-9540-213    06-20-4507-505  
http://www.syl.hu/
Hétfőtől péntekig 10-18, szombaton 10-13 óráig várjuk 
vásárlóinkat!

4/2006 (IX. 28) SZMM rendelet
(Szociális és Munkaügyi Miniszter)

A 2007. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti 
munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

munkanap pihenőnap
március 10, szombat március 16 péntek
április 21, szombat április 30, hétfő
október 20, szombat október 22, hétfő
október 27, szombat november 2, péntek
december 22, szombat december 24, hétfő
december 29, szombat december 31, hétfő

A versenynaptár készítésénél vegyétek figyelembe!

http://www.msv-smue.de/Platzordnung.htm

