
A „100 éves könyv” anyagának rendezése közben sok olyan információ gyűlt össze, ami végül – a „történelemkönyv”- 
be – nem került bele. Megbontotta volna az egységes képet, ha elméleti anyagot, vagy táblázatok sokaságát kellett 
volna beilleszteni.  
Ami maradt, az még értékes lehet – talán az utókor számára is. 
Választ kérek, ezek kit érdekelnének könyv formájában. Ha lesz elég érdeklődő, lesz könyv. 
(Ugyanúgy, mint 2008 őszén.) 

 
Ideiglenes cím: 

„Ami a 100 éves könyvből kimaradt”  
A könyv tervezett tartalomjegyzéke 

tervezett oldal 
(kb.) 

  

A 100 éves könyv "születése". 
Megjelent a CH 2009. áprilisi számában. 

Honlapunkon nem olvasható 

6 

A modellrepülés elmélete 
Megjelent a CH 2000/2 – 2003/3 számaiban 

Honlapunkon is olvasható 
Ezt küldtem egy füzetben „kárpótlásul”. a CH áprilisi számaként 

50 

Dr. Benedek György másik önéletrajza 
Megjelent a CH 2004/4 számában.  

Honlapunkon is olvasható 

8 

Dr. Benedek György összes szárnyszelvénye 
Eddig ilyen gyűjtemény még nem jelent meg. 

96 

Dr. Benedek György: Áramlástan 
Megjelent a CH 1989/1 – 1992/3 számaiban 

A világhálón az újabb átdolgozás 1- 6 része jelent meg,  
 írásban a CH 2003/1 – 2004/2 számaiban   

80 

Magyar csapatok eredményei EB – VB – n  
Írásban nem jelent meg. 

Honlapunkon a kategóriák ismertetésénél  
a kategória nyitólapján lehet elérni  

34 

Magyar repülőmodell-rekordok 1938-tól 
Megjelent a CH 1999/1 számában 

Honlapunkon is olvasható. 

12 

Megszűnt kategóriák rekordjai 
Még nem jelent meg sehol 

6 

Krakóczki Ferenc: Magyar antik modellek  
Felsorolás a CH 2006/2 számában. 

1. kötet: vitorlázó modellek 

100 

Krakóczki Ferenc: Magyar antik modellek 
Felsorolás a CH 2006/2 számában 

2. kötet: motoros modellek 

60 

Bimbi Zoltán: MOKI modellmotorok 1957 – 1990 
Még nyilvánosságot nem kapott összeállítás 

28 

Magyar képviselet a nemzetközi szövetségben évről-évre 
A CIAM ülésekről készített beszámolók 

40 

Kiről hol jelent meg valami (életrajz-megemlékezés) 
Névsor, honlapunkon ugyanilyen címen olvasható 

3 

Egy kis modellező történelem 
Régi névsorok, táblázatok, statisztikák 

„Antik” nyomtatványok, árjegyzékek, űrlapok, stb. .  

30 
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