MEGHÍVÓ

Kedves Minis Barátom!
Két év elteltével újra szeretettel hívlak a Mini Club Hungary egyik hagyományos
találkozójára, az V. Zsákfalu Mini Találkozóra. A találkozó a Győr melletti
Véneken, a stranddal kibővített jurtatáborban lesz, augusztus 11-e és 13-a
között. A tábor megközelítését táblák segítik majd, a korábbi évektől eltérően egy új
kis bekötőúton keresztül.
Az ezúttal főként a pihenésre és az egymással való beszélgetésekre szabott program
várhatóan az alábbiak szerint alakul:
Péntek: délutántól érkezés, szállás elfoglalása, vacsora, körbeszaglászás
Szombat: Kiadós reggeli után hajnali fél 9-kor indulás konvojban a táborból. Közös
Minizés Ménfőcsanakon, Tényőn, Ravazdon és Pannonhalmán keresztül Pérre. Az út
során forgalom elől elzárt, erdészeti kezelésű egykori rallye gyorsasági szakaszon is
áthaladunk, persze csak lassan, szimbiózisban az természettel.
Péren a Győr-Pér Airport repülőtéren megismerkedünk a kis repterek közül egy
nagyobbacska működésével, műszaki érdekességeivel. Vezetett hangár-túra,
irányítótorony, kerozin stb. Itt nyílik alkalom arra is, hogy bármelyikünk
kipróbálhassa a repülés élményét, méghozzá négyfős kisgép fedélzetén a festői
Pannonhalma hegyét megkerülve (maximálisan biztonságos).
~12:30: Ezt követően Pér határában – a Fehér Akác fogadóban - gyorsan elköltjük
könnyed ebédünket, hogy siethessünk vissza a Bázisra, a természetes vízű
medencébe
17:00: A nagysikerű szelepfedél-verseny első visszavágója. Építs Mini szelepfedélautót, csapágyazz, faragj, olajozz, súlyozz Te is! A nyári nagytalálkozón nagy sikert
aratott verseny változatlan szabályokkal folytatódik Véneken!
~19:00 körül: vacsora a medence partján
~20:00-tól: A vacsorát követően közkívánatra újra Minis Árverést (bővebben lásd
alább) tartunk.
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Ezt követően maligánszint függvényében kvaterkázás, beszélgetés, diskurzus,
szórakázás, mulatozás, vagy duhajkodás kerekedhet, amely bármivé is fajulhat.
Mindez a pihenni vágyókat figyelembe véve a jurtaépülettől kellő távolságra történik
majd.
Vasárnap: Reggeli után hagyományosan józanító sétát teszünk Vének Dunapartjára, az ártéri üdülőövezetbe.
Lassú szedelődzködés és bepakolás után szintén a tradícióknak megfelelően a
néhány kilométerre található nagybajcsi Öreg Duna Vendéglőbe hajtunk, ahonnan
egy háromfogásos ebéd után hazaindulunk.
Igény szerint az érdeklődőkkel délután közösen megtekintjük a Nos.Miniparts
alkatrészraktárt Kisbajcson.
Megkérünk minden kedves Minis Cimboránkat, hogy ha lehetőségeitek engedik,
tervezzétek egész hétvégésre a kiruccanást. Ígérjük, hogy nem fogjátok megbánni!
Fontos információk:
A Jurtatáborban kedvező árakkal üzemelő büfé egész idő alatt rendelkezésre áll,
ami a folyadékellátmányt illeti, nyugodtan hagyatkozhatunk erre HP pult aló’
megin’.
A szállás: a jurtaépület kulturált 8 fős szobáiban (5db), 2 fős tanári szobáiban
(2db), 4 fős mobilházban (2db), 4 fős faházban (1db) /utóbbiak kicsit közelebb
esnek a daly-daly epicentrumához)/, vagy teltház esetén sátorban. Minden ágyhoz
jár ágynemű, a mobilehome-ban külön fürdő van.
Az árverés: Sokat gondolkodtunk, hogy engedjünk-e annak a felmerülő igénynek,
hogy pusztán a remek hangulata miatt idén is tartsunk-e árverést. Végül arra
jutottunk, hogy elvégre sem felajánlani, sem vásárolni nem kötelező senkinek,
úgyhogy talán senki nem érzi túlzásnak, ha idén is szervezünk Minis Árverést. Ám
alighogy ezt eldöntöttük – mintha csak az Égiek is ezt akarnák - előállt egy remek
lehetőség a klub számára, amely rögtön indokolttá is teszi az árverést. Nevezetesen
lehetőségünk nyílt gyártói áron hozzájutni egy olyan precíziós mérőműszerhez,
amilyenre minden autós klub régóta vágyik. Ezzel a fotocellás berendezéssel
szlalom-versenyt,
átlagtartót,
sebességet,
1/100
szakaszt
tudnánk
századmásodperc, ill tized km/h pontossággal mérni. Egyszóval számtalan program
lebonyolításához szinte elengedhetetlen. A berendezés 300.000 Ft-ba kerül,
alkalmanként baráti áron is a bekerülési árának hatodáért tudtuk eddig bérelni.
Kérünk mindenkit, hogy ha tud, hozzon Minis, vagy ahhoz kötődő relikviákat,
melyeket szívesen felajánl árverési tételnek! Ha valaki nem hoz ilyesmit, az sem
nagy baj, mert ha magas áron vásárolja meg mások tárgyait, azzal hatékonyan
segíti szeretett egyesületünket
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Aki még nem volt minis árverésen: Röviden arról van szó, hogy egy Mini
Matchboxot, egy képet, régi találkozós pólót, egy fékállító kulcsot, vagy egy
szelepsapka készletet hajlandók leszünk egymástól forintért, esetleg irreális
összegért megvenni, csak azért, hogy a Mini Club Hungary megvehesse a
„Csodaműszert.”
Aki ebben az önkéntes akcióban részt kíván venni, az ne habozzon: küldje el a
felajánlandó árverési tételek fotóját az info@miniclub.hu címre, hogy hamarosan
mindannyian lássuk a honlapon, hogy mire is érdemes gyűjtenünk. Csakúgy, mint
tavalyelőtt.
A találkozóhoz kötődő költségeket megtalálod a mellékelt jelentkezési
táblázatban, melyet kérünk, hogy kitöltve legkésőbb aug. 5-éig küldj el a
linczye@gmail.com email címre, vagy add le jelentkezésedet telefonon Linczynél a
+36 30/538-2349-es számon.
Mindenkit szeretettel vár és üdvözöl:

Linczmayer Balázs

Győr, 2017. július 19.
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