
MEGHÍVÓ

A Mosonmagyaróvári Makettezô Klub
2005. április 16-án és 17-én tartja

IX. Nemzetközi
Makett Kiállítását és Versenyét,

melyre szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és barátait

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezôgazdaság-  
és Élelmiszertudományi Kar
Mosonmagyaróvár, Vár 2.
(Az eligazodást a „Makett show” feliratú táblák segítik)

NEVEZÉS:
2005. április 16-án 700-tól 1300-ig
Nevezési lap az internetes honlapon található meg: 
www.makettinfo.nikhok.hu, ez alapján leadható elônevezés is, 
az egresi@mtk.nyme.hu e-mail címre.
A NEVEZÉS INGYENES!

MEGNYITÓ:
2005. április 16-án 1300-kor

ZSÛRIZÉS:
2005. április 16-án 1500-kor
A zsûrizést öt ország elismert makettezôi végzik. A 3–3 tagú 
csoport közösen kiemeli az adott kategória legjobbnak minôsített 
munkáit. Ezután a nagy felhozatalú kategóriákban, a zsûri tagjai 
egymástól függetlenül lepontozzák a kiemelt maketteket. A 
pontszámok összesítése után alakul ki a végsô sorrend. Azokban 
a kategóriákban, amelyekben sok magas színvonalú makett indul, 
több azonos helyezés is kiadásra kerülhet. Esetlegesen alkalmazásra 
kerülhet a „tetszik”, „nem tetszik” zsûrizés rendszer is (abban az 
esetben, ha az adott kategóriában kevés makett nevezett).
A zsûri tagjai csak nagyon indokolt esetben fogják meg a maketteket, 
természetesen kesztyûben.
A kiemelt, de a kategóriák erôssége miatt helyezést nem 
kapott munkák a Mosonmagyaróvári Makett Klub részérôl 
„Kiemelkedôen szép, nívós munka” elnevezésû diplomát kapnak, 
elismerve a makett készítôjének munkáját. Ezek a makettek mellé 
kerülnek kihelyezésre. A „DÍJAZOTT MUNKA” feliratú, sárga 
színû táblák, a kategória helyezetteinek munkái mellé kerülnek.
Dokumentációt speciális esetekben kérünk (különleges festés, 
átépítés, roncsolódás stb.).
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az I. Vh-tól-napjainkig

(vignetta)

KATEGÓRIÁK:

IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁK: (15 ÉS 18 ÉV KÖZÖTT)

I1     Harcjármûvek
I2    Repülôk, helikopterek                                                                
I3     Egyebek                                                                                     

JUNIOR KATEGÓRIÁK: (13 ÉS 14 ÉV KÖZÖTT)
J1    Harcjármûvek                                                                            
J2    Repülôk, helikopterek                                                                
J3    Egyebek                                                                                     

ÖSSZEVONT KATEGÓRIÁK:
GY   Gyermek
E     Ecsettel festett

KIEMELT KATEGÓRIÁK:
K1   A sukhoi repülôgép család tagjai  kezdetektôl-napjainkig
K2   Az izraeli hadsereg szárazföldi jármûvei
K3   Huszárok
K4   A koreai háború légi eszközei (dokumentációt kérünk)
K5   A II. Vh. befejezésének emlékére: 1945 légi, szárazföldi és vízieszközei

Kettô és több fedelû repülôk
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KÜLÖNDÍJAK:

–  Támogatóink díjai,
–  Legszebb repülô, harcjármû, figura, jármû,
–  „Best of show”,
–  Gál István emlékére a „legkülönlegesebb” sugárhajtású repülôgép,
–  Egyebek.

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS:
2005. április 17-én kb. 13 órakor

MAKETTEK VISSZAADÁSA:
Az eredményhirdetés után, az ellenôrzô szelvény felmutatá sával.
Kérjük mindenki türelmét!

DÍJAZÁS:
Megfelelô számú induló esetén az elsô 6 helyezett kerül díjazásra. 
A nagy létszámú és pontozással zsûrízett kategóriákban pont 
egyenlôség esetén több azonos helyezés is kiadásra kerülhet.

KÖVETKEZÔ VERSENYÜNK KIEMELT KATEGÓRIÁI:
–  P-47-es család tagjai,
–  II. világháború afrikai hadszínterének szárazföldi eszközei, 
    jármûvei,
–  Figurák: híres személyiségek (politikusok, színészek, 
    filmhôsök, sportolók stb.) élethû portréi.

KÖVETKEZÔ VERSENYÜNKET
2006. ÁPRILISÁBAN TARTJUK

VÁNDORDÍJ
Klubunk csatlakozott ahhoz a csehországi Koprivnicei klub 
által létrehozott külön versenyhez, mely vándordíjként, a 
2004 évi Európai Uniós csatlakozásnak kíván emléket állítani. 
Mint vándordíj, végigjárja a csatlakozott országok évi egy-egy 
versenyét és természetesen, aki háromszor diadalmaskodik, 
végérvényesen elhódítja az impozáns serlegek egyikét. Az alapító 
ország klubján kívül a megmérettetéshez a következõ klubok 
társultak. Poprád (Szlovákia), Cieszyn (Lengyelország), Twenot 
(Hollandia), Mosonmagyaróvár (Magyarország).
Ebben a külön versenyben a zsûrizést külön, a csatlakozott 
klubokból létrehozott zsûri végzi pontozás alapján. Természetesen, 
ezen a versenyen is indulhat minden ország makettezõje.
A nevezési lapon kérjük majd jelölni az indulási szándékot.

Az itt meghirdetett kategóriák:
EU1 Repülõ eszközök 1:72 és kisebb
EU2 Repülõ eszközök 1:48 és nagyobb
EU3 Harcjármûvek 1:72 és kisebb
EU4 Harcjármûvek 1:35 és nagyobb

A kiemelt és az EU-s kategóriákban az elõzõ mosonmagyaróvári 
versenyeken indult makettek is részt vehetnek.
Külön kerül díjazásra a legszebb kiállítói stand, a látogatók és a 
makettezõk szavazatai alapján. (A kiállítási terület nagymértékben 
bõvült, kulturált lehetõséget tudunk biztosítani minden kiállítónak.)

Ismételten próbálkozunk az elõnevezések fogadásával, melyeket az 
egresi@mtk.nyme.hu internetes címre kérünk eljuttatni.
 

INFORMÁCIÓK:
2005. április 16. (szombat)

– 2005-ben is megrendezésre kerül a Makett Klubcsapatok Nemzet-
közi Teremfoci Bajnoksága (5+1 fõ alkotja a csapatokat, játékidõ 
15 perc) Alkalmi baráti csapatok jelentkezését is várjuk. (2004-
ben a Szponzorok csapata diadalmaskodott (nem volt bunda!!!)

– Ismét megrendezzük a „legerõsebb makettezõ” megtisztelõ címért 
kiírt súlyemelõ bajnokságot. (2004-ben Kovács Csaba nyert 25 kg-os 
csúcsteljesítménnyel (kezdõ súly 5 kg, nem szabad megijedni).

– Szokásos programjaink: 2005-ben is minden érdeklõdõt tisztelettel 
várunk az íjászatra, asztaliteniszezésre, hajó kirándulásra, rövid 
kerékpártúrára).

– Kirándulást szervezünk a Hédervári kastély megtekintésére, mely régi-
ónk egyik gyöngyszeme. Mint technikai érdekesség megtekinthetõ 
lesz a Dunakiliti duzzasztómû is.

– Az érdeklõdõknek bemutatjuk városunk nevezetességeit (rövid 
lovaskocsis kirándulás, múzeum látogatás).

– Autóbuszos kirándulást tervezünk a gyõri, 12. Légvédelmi 
Rakétadandár laktanyájába. 

– A zsûrizés ideje alatt a kiállítási standok megtekinthetõek lesznek.
– Az esti órákban minden makettezõ társunkat és családját várjuk 

egy szolid vacsorára.

2005. április 17. (vasárnap)

– A verseny helyszínén több látnivaló és érdekesség szórakoztatja a 
tisztelt látogatókat, többek között filmvetítés, látvány-makettezés, 
hagyományõrzõ csoportok (az ókortól napjainkig). Természetesen 
nem maradhat el sokak kedvence, a táncbemutató sem.

EGYÉB TUDNIVALÓK:
– Makettek visszaadása az eredményhirdetés után (2005. április 17. 

kb. 15 óra). Kérünk mindenkit, hogy tisztelje meg rendezvényünket 
és az ide látogatókat azzal, hogy csak a hivatalos ceremónia után 
csomagolja el munkáit. A visszaadást szolgáló kis szelvényt kérjük 
megõrizni és kérésre felmutatni.

– Szombaton és vasárnap Varga Gábor a Pirat Makett Klub 
(Balatonalmádi) és Pákozdy Péter a Fabricate Makett Klub 
(Gárdony) tagjainak fotóiból láthatnak kiállítást.

43



65

A klub részérõl kollégiumi és magánházas elhelyezést tudunk regisztrálni 
a beérkezett igények alapján az egresi@mtk.nyme.hu e-mail címen.

Kollégium I. 2.500 Ft/fõ/éj
  (2+2 személyes szobák, egy egységhez tartozó  

 vizesblokkal, reggeli nincs),
Kollégium II. 1.800 Ft/fõ/éj
  (2+2 személyes szobák, folyosón lévõ vizesblokkal,    

 reggeli nincs),
Kollégium III. 1.500 Ft/fõ/éj
  (4 személyes szobák, folyosón lévõ vizesblokkal,  

 reggeli nincs).
Magánházas kiadó szobák:
  különbözõ minõségben, egyszerûek, de kulturáltak.
  (2.000 Ft/éj/fõ, reggeli + 400–600 Ft között).
A kollégium II. és III. szállások egyszerûek!

– Akik még nem jártak rendezvényünkön, azok eligazodását a 
„MAKETT SHOW” feliratú kisméretû eligazító táblák segítik.

– A Hegyeshalom (Wien) vagy Rajka (Bratislava) felõl érkezõknek 
nem kell Mosonmagyaróvárig autópálya matricát vásárolniuk.

– Osztrák, szlovák és magyar barátainknak köszönhetõen néhány 
kép megtekinthetõ az elõzõ évi versenyeinkrõl a:

  www.rlm.at/start.htm/galeria/mosonmagyarovar
  www.mkzobor.sk/Mosomagyaróvár
  www.makettinfo.hu/versenyek/Mosonmagyaróvár
  www.fabulis.hu/galéria címû honlapon.

MOTTÓNK:

„Nem kell a versenyen indulnod, ha nem akarsz, de mutasd meg 
kedvenceidet a kiállításon, hadd gyönyörködjenek mások is a 
munkáidban.”

A DÍJAK ÁTADÁSÁBAN TÖBBEK KÖZÖTT 
SEGÍTSÉGÜNKRE LESZNEK:

– Stipkovits Pál, Mosonmagyaróvár város polgármestere,  
 országgyûlési képviselõ, a rendezvény fõvédnöke,

– Szentkúti Károly, Mosonmagyaróvár város polgármester- 
 helyettese, múzeum igazgató,

– Lackmann István tradicionális íjász Európa-bajnok,

– Bartha Attila autóversenyzõ,

– Honvédelmi Minisztérium képviselõi,

– Magyar Légierõ pilótái,

– az Orosz Föderációk Nagykövetségének katonai attaséja.

– Válogatás Karay Sándor, volt haditudósító II. világháborús 
képeibõl.

– Megtekinthetõ lesz néhány tárgyi emlék a II. világháború magyar 
hadszintereirõl.

– Kis tárlat keretein belül emlékezünk meg a huszárság életérõl a 
Hansági Múzeum segítségével.

– Történelmi miniatúrák és eredeti fegyverek, vértek hiteles másainak 
kiállítása és vására, a Budavári Shop segítségével.

– Bátor, vállalkozó kedvû látogatóink megküzdhetnek a Magyar 
Légierô pilótáival, a JETFLY szimulátoros játékának segítségével.

– A technika története az apró bélyegek ábrázolásában.
– Fáradtság esetén egy kis pihenõt biztosíthat, a klub könyvtárához 

tartozó különbözõ országok makettezõ szaklapjainak bogarászása.
– Paksi Konstantin egyedülálló autógyûjteményébõl láthatunk 

válogatást.
– Weres Zoltán gyõri barátunk fémautóit, erõgépeit, kamionjait is 

megtekinthetik a tisztelt vendégek.
– Válogatás Szitás Istvánné különleges éremgyûjteményébõl.
– A rendezvény színvonalát barátainknak és támogatóinknak 

köszönhetõen, a többéves hagyományt folytatva, az alább felsorolt 
makettezõ társaink kiállítása is növeli:
Forintos Kálmán    harcjármû (Budapest)
Igor Frtus               harcjármû (Liptovsky Mikulas, Szlovákia)
Borbély György      kamion (Balatonföldvár)
Darázs Gábor         kamion (Balatonföldvár)
Marosi Gergõ         utcai- és versenyautó (Budapest)
Angyal József         figura (Budapest)
Méri Tibor             figura (Göd)
Ivan Sabik              repülõ (Zlaté Moravce, Szlovákia)                  
Tóth Zoltán            repülõ (Budapest)

– Resnation-Corpus termékek (figurák, jármûvek, kiegészítõk) 
akciós vására.

– Heroic Miniaturs figurák bemutatója, vására.
– MIG Productions termékek bemutatkozása.
– Ismételten kipróbálható és megvásárolható lesz a Gabbert féle 

Triplex szórópisztoly család minden tagja és a hozzá tartozó 
csatlakozók, kiegészítõk.

– Szombaton és vasárnap Homoki Gyula és barátai stratégiai játék 
(War Game) bemutatóval szórakoztatják a kíváncsi vendégeket.

– A kétnapos börzére is várjuk az érdeklõdõket. A kereskedõk árui mellett 
várunk minden olyat, amire már nincs szükséged, amit elcserélnél, 
eladnál. Kész maketteket is várunk. Helyet és eladót biztosítunk.

– Nagy tisztelettel várjuk gyûjtemények, klubok bemutatkozását.
– Minden munkát – újat és régit – helyezést elért, több versenyen is 

indult maketteket is várunk (a korábbi mosonmagyaróvári versenyeken 
helyezést elért munkákat is szívesen látjuk a kiállított munkák között).

– Szállást a mellékelt betétlapon megnevezett helyeken tudunk 
biztosítani. A szállás foglalás az egyes szálláshelyek megadott 
címein, vagy a mosonmagyarovar@tourinform.hu internetes 
címen történhet. Itt minden kérdésre készségesen válaszolnak.
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:

(nevezési lap, térkép, egyebek)
www.makettinfo.hu/vesenyek/Mosonmagyaróvár

Egresi András
96/566-655 (napközben)

96/207-678 (este)
20/571-8119 (mobil)

e-mail: egresi@mtk.nyme.hu

JÓ EGÉSZSÉGET, JÓ MAKETTEZÉST KÍVÁNUNK
ÉS TISZTELETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

POSTACÍM:

MOSONMAGYARÓVÁRI MAKETTEZÕ EGYESÜLET
Mosonmagyaróvár
Alkotmány út 4/5.

H–9200

HH

Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata

RENDEZVÉNYÜNK FÔSZPONZORAI:

Gyõr, Külsõ Árpád út 35.  Tel./fax: 96/314-635


